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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı.
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak maden işçilerinin grevine,
Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, halen sürmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmele
riyle, uygulanmakta olan grevlere;
ilişkin gündem dışı konuşmalarına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek cevap verdi.
1991 Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1989 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarılarının görüşme
programı gereğince, bütçeler üzerinde söz almak isteyen üyelerin söz kayıt işlemlerine ilişkin,
Başkanlıkça duyuruda bulunuldu.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
tzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, (2/321) ve (2/339) esas numaralı kanun tekliflerini geri
aldığına ilişkin önergeleri okundu; kanun tekliflerinin geri verildiği bildirildi.
Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, "Kontgerilla" hakkındaki iddiaların ne
zaman ve kimlerin sorumluluğunda gerçekleştiği konusunda genel görüşme açılmasme (8/33) ve
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu illerin
deki "iç göç" olayının nedenlerini tespit etmek ve soruna köklü bir çözüm getirmek (10/126),
tzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, devletin denetimi dışında, CIA ile işbir
liği halinde olan ve "Kontgerilla" olarak bilinen gizli NATO örgütünün var olup olmadığını, >
varsa kuruluşundan beri faaliyetleri hakkında iddiaları açıklığa kavuşturmak (10/127),
Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 29 arkadaşının, "özel Harp Dairesi "nin geçmiş fa
aliyetlerini incelemek ve "Kontgerilla örgütüne" ilişkin iddialara açıklık getirmek (10/128),
Kırklareli Milletvekili trfan Gürpınar ve 26 arkadaşının, Türkiye Taşkömürü Müessesesi
nin içinde bulunduğu zor duruma ve maden işçilerinin sorunlarına köklü bir çözüm bulmak
(10/129);
Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunul
du; önergelerin gündemdeki yerlerini alacakları ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı
açıklandı.
Bazı Milletvekillerine Başkanlık tezkeresinde belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesi kabul
edildi.
Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 29 arkadaşının, varsa süper NATO ve benzeri örgüt
ler ile kontgerilla örgütüne ilişkin iddialara açıklık getirmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesinin (10/128), gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapıl
masına Dair öngörüşmeler" kısmında birinci; aynı konudaki, tzmir Milletvekili Ahmet Ersin
ve 13 arkadaşının (10/127), esas numaralı Meclis araştırması önergesinin de 2 nci sıraya alın
masına ve öngörüşmelerinin birlikte yapılmasına ilişkin Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu
önerisinin, yapılan görüşmelerden;
Samsun Milletvekili Ali Eser ve 22 arkadaşının, baraj projeleri nedeniyle gerçekleştirilen
toplu kamulaştırmaların neden olduğu sorunları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesinin (10/91) de, yapılan öngörüşmelerden;
Sonra, kabul edilmedikleri açıklandı.
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S Aralık 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 18.15'te son
verildi.
Başkan
Başkanvekili
E. Ytldmm Avcı
Kâtip Üye
Edirne
İsmail Üğdüi

Kâtip Üye
Konya
Kadir Demir
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II. — GELEN KÂĞITLAR
5 . 12 . 1990 Çarşamba
Rapor
1. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Gümüşhane Milletvekili Ülkü Gökalp Güney,
İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, İnsan Hakları
nı İnceleme Komisyonu Taklifi ve Adalet ve Anayasa komisyonları raporları (2/290) (S.
Sayısı : 498) (Dağılma tarihi : 4.12.1990) (GÜNDEME)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Ava
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), İsmail Üğdül (Edirne)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşimini açıyorum.
III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim.
(İstanbul Milletvekili Behiç Sadi Abbasoğlu'na kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
1. —izmir Milletvekili Erdalinönü'nün, Genelkurmay Başkam Necip Torumtay'm istifasına
gündem dışı konuşması
BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel üç sayın üyenin gündem dışı söz talebi vardır, on
ları yerine getiriyorum.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Sayın Erdal İnönü, Genelkurmay Başkanı
nın istifasıyla ilgili olarak söz istemişlerdir.
Kendilerine söz veriyorum; buyurun Sayın İnönü.
(SHP sıralarından ayakta alkışlar)
ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Kurulu saygıyla se
lamlayarak sözlerime başlıyorum.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay, 3 Aralık günü, tüm kamuoyunu, hatta,
kendi ifadelerine göre, Başbakanı dahi şaşırtan bir şekilde aniden görevinden istifa etmiştir.
Bu istifa nedeniyle Sayın Torumtay'ın ortaya koyduğu gerekçe son derece dikkat çekmiştir; pren
sipleri ve devlet anlayışıyla bu görevi yürütemeyeceğini açıklamıştır. Orduya yayınladığı veda
mesajında da, Silahlı Kuvvetler mensuplarını, Atatürk ilkelerinde duyarlı olmaya çağırmıştır.
Bütün bunların anlamı nedir? Bu olay bir bireysel ve duygusal davranış mıdır? Sadece
ve sadece kendi kişisel görüşlerini ve kaygılarını mı yansıtmaktadır? Bu kaygıların arkasında
hangi yönetim kusuru bulunmaktadır? Körfez krizinin sıcak bir çatışmaya dönme olasılığının
son derece arttığı bugünlerde, ülkemizi savunmakla görevli Silahlı Kuvvetlerimizin komutanı
nın böyle bir gerekçeyle görevinden ayrılması, "kişisel zaaflar" basit düzeyine indirgenebile
cek doğal bir olay mıdır?
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Ben, işte, bu ve benzeri kuşkularımı dile getirmek ve olayın gerçek nedenini, mümkünse,
öğrenmek için, istifa haberini aldıktan hemen sonra, bu konuda Büyük Millet Meclisine karşı
tek sorumlu olan Hükümetin başı Sayın Başbakanı ziyaret ettim.
Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı olarak, benim demokrasi anlayışımın ve sorumlulu
ğumun bir gereği idi bu; ama, itiraf ederim ki, Başbakan, beni tatmin edecek hiçbir cevap ver
medi, belki de vermek istemedi. Bu görüşmede ben, Sayın Başbakanı, bu olaydan habersiz,
duyarsız ve umursamaz bir tavır içinde gördüm; olayın boyutlarını ve bağlantılarını kavraya
mamış gibi görünüyor ya da kavramaya yönelmiyor izlenimi aldım. (SHP sıralarından alkışlar)
Sayın milletvekilleri, bence, önce, Sayın Başbakanın bu durumu, hatta, olayın gerçek içe
riğinden de daha vahim bir olay.
Gördüğüm bu davranış karşısında, Sayın Başbakana, konunun acil ve önemli olduğunu,
bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Türk Milletine en kısa zamanda, bütün boyut
larıyla açıklama yapmak görevinin kendisine ait olduğunu hatırlattım, tstedim ki, bilgisi ol
madığını söylediği ve duyarsız olduğunu hissettiğim bu konuda gerekli araştırmaları yapsınlar
ve rejimin gerçek sahibi Türkiye Büyük Millet Meclisine, yani buraya, doyurucu, inandırıcı,
kuşkuları giderici bilgi ve çözüm getirsinler.
Böyle bir şey yapılmadı. Tersine, dün, Sayın Başbakanın, kendi Meclis Grubunda yaptığı
konuşmanın televizyondan yayınlanan bölümünde, bu istifaya, uygulanan politikaya dayalı bir
neden bulamadığını: Körfez krizi karşısında tutulan yolun, bu istifaya neden olamayacağını
söylediğini duyduk.
tstifa kabul edilmiş, yerine atama yapılmış... Bu arada, Kara Kuvvetleri Komutanlığına
hâlâ niçin atama yapılmadığını da anlamış değiliz, onu da izninizle söyleyeyim.
öte yandan, Sayın özal bir açıklama yaptı... Bu açıklamada, daha farklı bir tutum aldı
ğını gördünüz, "tstifa, ülkede demokrasinin yerleşmekte olduğunu gösteriyor" anlamında bir
şey söyledi.
Şimdi, bu sözden çıkan sonuç başka... Demek ki, Sayın Torumtay, Sayın özal'ın bazı uy
gulama önerilerini ya kabul etmemiş ya da Sayın özal'ın hep eleştirdiğimiz çalışma şeklini uy
gun görmediği için, buna daha fazla tahammül edemediği için istifa etmiş; Sayın özal bunu
ima ediyor...
Görüyorsunuz ki, Hükümetin, olayı küçümsemeye, unutturmaya çalışması, çare olmuyor.
Sayın özal, parti genel başkanlığı, Başbakanlık, çeşitli bakanlıklardan sonra, şimdi Genelkur
may Başkanlığının da yetkilerini üzerine almak istiyor ve bunu belirtmekten de kaçınmıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, daha önce yapılan dış politika öngörüşmesinde, hatır
larsınız, "bir kişinin diktatörlük heveslerine ne zamana kadar ses çıkarmayacaksınız" dedi
ğimde, Genel Kuruldaki ANAP'lı milletvekilleri bana tepki göstermişlerdi; ama, şimdi kimin
haklı olduğu bir daha meydana çıktı. (SHP sıralarından alkışlar)
Sayın milletvekilleri, Sayın özal'ın Anayasa dışı davranışları, bütün devlet düzenini kar
makarışık etmiştir. Dürüst, işine ve ülkesine bağlı devlet görevlilerini, birbiri ardından, iş ya
pamaz hale getirmiştir. Bütün bu kargaşaya ek olarak, bir de Körfez krizi konusunda yürüttü
ğü kişisel politika, toplumun her kesiminde büyük kuşkular ve derin bir bunalım ortaya çıkar
mıştır, bunun ortamını yaratmıştır.
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Sayın özal, bugün, Parlamentoyu ve Hükümeti tamamen dışlayarak, ülke çıkarlarıyla hiç
bağdaşmayan, kişisel prestiji ve geleceği kaygılarını öne çıkaran bir davranışla, dayatmacı ve
maceracı bir politikada ısrar etmektedir.(SHP sıralarından alkışlar)
Sayın özal, bu krizin çıktığı andan itibaren, hep, sıcak bir savaş ve bundan yararlanma
senaryosunu yürütmeyi amaçlamıştır, bu izlenimi açıkça vermiştir.
Sayın özafın bu tutumu, tüm toplum katmanlarını, siyasî, sosyal, psikolojik ve ekono
mik bir paniğin içine itmiştir. Halkımız, kamuoyu tedirgindir. Devlet organlarının bütün bö
lümleri, bu keyfî ve tek kişilik yönetim heveslerinin ve sorumsuz savaş macerası baskısının altı
na girmiştir. Ekonomi büsbütün felç olmuş; insanlarımız, yarının belirsizliğinin ciddî kaygısı
na düşmüştür. "Bir koy üç al" kumarcı felsefesinin ülkemizi getirdiği nokta, derin bir toplum
sal tepki birikimidir. Bunu görmemezlik edemeyiz. (SHP sıralarından alkışlar)
Yazık ki, bu toplumsal tepkiden nasibini alamayan tek organ, bugün işbaşında olan Hü
kümettir. Gördüğümüz durum, yetkilerini, hukuk dışı; ama, fiilen Sayın özal'a devreden Hü
kümet ve Sayın Başbakan, tam bir kayıtsızlık içindedir.
Sayın milletvekilleri, Hükümetin içinde düştüğü bu acz, Parlamentonun görevini, daha
yaşamsal ve güncel hale getirmiştir. Ulusal çıkarlarımızı, duyarlılık ve ciddî görev anlayışı için
de korumamız gereği, böyle bir yönetim karşısında çok daha önemli bir ihtiyaç olarak karşı
mızdadır. tşte, karşılaştığımız bu son alay, Parlamentonun, Hükümeti denetleme görevini ye
niden ve önemle gündeme getirmiştir. Parlamentoyu ve Türk halkını tümüyle arkasına alma
yan maceracı dış politikanın ülkemizi getirdiği bu noktadan kurtarmak, yine Parlamentomu
zun aslî ve güncel görevidir. Millî iradenin üstünlüğünü ve demokratik parlamenter sistemin
vazgeçilmezliğini acilen kanıtlamak ve uygulamak göreviyle karşı karşıyayız.
Anayasa dışı davranışlar konusunda, Körfez politikasının bugünkü gelişmeleri karşısın
da, durumumuzu, Meclisin ve Hükümetin alması gereken tutumları tartışmak üzere, bir an
önce, Mecliste görüşmeler yapmalıyız; önerilecek genel görüşme isteklerini hiçbir bahaneyle
ertelememeliyiz.
Hükümeti de, Parlamentoya karşı olan görevlerini yerine getirmeye, sorumluluklarını ve
yetkilerini tekrar kendi eline almaya ve ulusal beklentiler doğrultusunda bir Körfez politikası,
bir dış politika yürütmeye davet ediyorum.
Bu düşüncelerle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnönü.
2. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'tn, Genelkurmay Başkanı Necip Tbrumtay'ın istifası nedeniyle
Anatnuhale/et Partisi Genel Başkanının Hükümetle temasları sırasında basına yansıyan beyanlarına ve
Hükümetin tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması
BAŞKAN — Gündem dışı ikinci söz, genel siyasî durum hakkında, Sayın Vefa Tanır'ın;
buyurun. (DYP sıralarından al kısalar)
VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; bugün, genel siya
sî durum üzerinde gündem dışı bir söz talebim olmuştur Sayın Başbakandan; fakat, şu anda
sayın muhalefet liderinin dinlediğim konuşması, bir saat kadar evvel yazılı metin olarak elime
geçmiştir; şimdi bu konuşma ve bu yazılı metin karşısında, genel siyasî durumun içinden bir
parçayı konuşmak istiyorum.
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Sayın tnönü, bir tarihî görevini yaptı. Bu görev, benim anlayışımla, başkalarınındı. Çün
kü, Sayın tnönü dün, Sayın Başbakandan randevu talebinde bulunmuş, gitmiş ve telaffuzunda
bir hayli zorluk çektiğim; ama, basına aynen geçen kelimeyi üzülerek tekrarlıyorum: "Darbe
lere karşı birleşelim".
EROL AĞAGtL (Ankara) — Yok öyle bir şey.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Yok böyle bir şey.
VEFA TANIR (Devamla) — Basına geçmiş... "Üzülerek telaffuz ediyorum" diye, bu iti
razda bulunacağınızı tahmin ederek ön kayıt yaptım.
EROL AĞAGtL (Ankara) — Başbakana soralım, öyle bir şey söylemiş mi?
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Muhalefet sorumluluğu varken, öyle bir konuda istis
mar yapılır mı?
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen hatibin sözünü kesmeyelim.
VEFA TANIR (Devamla) — Müsaade ederseniz... Ben sizin liderinizi rahatlıkla dinledim.
Şimdi, rejim düşmanları başta olmak üzere, bu konuları niye karıştırıyorsunuz? tşte telaf
fuzunda zorluk çektiğimiz o kelimelere doğru yol alırsınız diye aklına bir şey geliyorsa, de
mokrasinin bu noktasında böyle bir şey yoktur, olamaz, olmaması lazım. (DYP sıralarından
"Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, bu olayı da basit olarak geçiremeyiz.
Dedim ki, Sayın tnönü, dün tarihî görevini yaptı, bu görev başkalarınındı.
Türkiye, bu tür krizleri yeni atlatılıyor değil. Türkiye, son elli yıl içerisinde buna benzer
krizlerle karşı karşıya gelmiştir; ama, o devirlerde tarihî görevleri, icranın başındakiler yap
mışlardır; muhalefet liderlerine giderek, olayı aydınlatmışlardır. Dün, bunun tersi oldu ve bu
gün şu kürsüde, bunun tersi oluyor.
Olayın üzerinden kırksekiz saat geçmiştir. Basında, kendilerini yetkili görenlerin düşük
tabirlerinden başka aydınlatıcı bir şey yoktur.(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
"Bu istifa basittir; giden gider" ne demektir.?! Yani, Sivrihisar'ın falan kasabasındaki uzat
malı mı gidiyor?!. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
"Politikaya dayalı neden yoktur..."
Olur mu öyle şey? Bu olayda politikaya dayalı neden yoktur, diyebilir misiniz? Açın şimdi
Anayasanın 117 nci maddesini. Genelkurmay Başkanının görevini tarif ederken, Anayasanın
117 nci maddesi ne diyor: "Silahlı Kuvvetleri savaşa hazırlamak, sevk ve idaresini sağlamak,
Hükümete müşavirlik yapmak..."
Böyle nazik bir günde, basit bir istifa gibi telakki ettiğiniz bu yerde, bu yüce yerde, bu
zatı muhteremi bugüne kadar niye tuttunuz? Eğer, görev anlayışına ters olay yok da, devlet
anlayışına ters olay yok da, şu vazifeyi idrak edemeyen şahıs orada bugüne kadar ne arardı?!
Şimdi, resmî beyanlarla, yüce vazifede bulunan kişinin hem kişiliği, hem görevi, "Politi
kayla ilgisi yoktur" cümlesiyle geçiştirilmez arkadaşlarım.
Şimdi, Sayın İnönü'nün konuşmasında, olayın büyüklüğünden daha ağır cümleler vardı.
Vallahi bilmem yani... O sıralarda oturduğum için, "nasıl oturuyorsunuz" diye sormak, hak
kımdır benim. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
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Bir muhalefet lideri, bir iktidar liderinin, kendisine, bu büyük olay karşısında Başbaka
nın veyahut ilgili bir bakının izahat vermesini beklerken, görev anlayışı kendine has olduğu
için, muhalefet lideri, iktidarın ayağına gidiyor ve oradan ayrılırken de diyor ki, "Hiçbir şey
almadan çıkıyorum". Sorumluyu, izahat vermesi lazım gelen kişiyi de, "Umursamaz, duyar
sız; meselenin boyutlarını kavramamış olarak gördüm" diyor.
Şimdi sayın milletvekilleri, bu kürsüden sarf edilen, şimdi tekrarını ettiğim cümlenin kar
şısında benim söyleyecek hiçbir şeyim yoktur.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır.
3. — Başbakan Ytldtrtm Akbulut'un, izmir Milletvekili Erdal inönü'nün ve Konya Milletvekili
Vefa Tanır'in, gündem dışı konuşmalarına cevabı
BAŞKAN — Hükümet adına Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut, buyurun efendim.
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Sayın Genelkurmay Başkanımızın istifa etmiş olması nedeniyle, Sayın SHP Genel Başkanı ve
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili açıklamalarda bulundular ve diyorlar ki: "Genelkurmay
Başkanımız neden istifa etti?".
AHMET ERSÎN (tzmir) — Biz de, neden istifa etti, onu soruyoruz.
BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyelim lütfen.
Buyurun Sayın Başbakan.
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Biraz evvel, çok ciddî bir olay oldu
ğunu söylediniz -ki, biz de kabul ediyoruz-; ama, dinleme tahammülünü gösteremeyenlerin,
ciddiyeti ne derecede kavradıkları anlaşılıyor! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Siz zaten hiçbir meseleye ciddî bakmadınız, hiç bakmadınız. Şimdi dinlerseniz, anlatacağım.
Sayın Genelkurmay Başkanımızla, bir seneyi mütecaviz, birlikte çalışıyoruz... Hiçbir gö
rüş ayrılığımız yoktur... Sayın inönü'ye de söyledim, hiçbir konuda görüş ayrılığımız yoktur;
münakaşamız yoktur, anlaşamadığımız bir konu mevzubahis değildir.
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Niye istifa etti o halde?
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen... Çok mühim bir meselenin müzakeresi yapı
lırken hatibi rahat bırakalım.
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet, susarsanız anlatacağım; ama
susmazsanız, tabiî, anlatamam.
Olay, Körfez krizine bağlanmak istenmiştir. Körfiz krizi hakkında aldığımız tüm kararlar,
-Sayın inönü'ye de anlattım- müştereken müzakere edilmiş ve alınmıştır; müştereken müzake
re edilmiş ve alınmıştır ve bu istifanın, Körfez krizi ile alakası yoktur.
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Neyle alakası vardır öyleyse?
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Dinleyeceksin kardeşim! Dinlemez
sen ben ne yapayım yani?
Şimdi, Hükümetin açıklamasını istiyorsunuz, açıklıyorum: Hiçbir alakası yoktur ve Ge
nelkurmay Başkanımıza veyahut Başkanlığına, Anayasa ve kanunlar hilafına verilmiş bir tali
matımız da yoktur.
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Biz, demokratik bir ülkeyiz, demokrasi ile idare ediliyoruz, dedikodu ile diğil. Türkiye'de
her şey açık; gizli olaması mümkün değil. Hür ülke, basınıyla, üniversitesiyle, demokratik ku
ruluşlarıyla, kamuoyu ile hür bir ülke. Bu hür ülkede, gizli kalması mümkün olan bir olay ola
bileceğini, bir hadise olabileceğini ben düşünemiyorum. Eğer siz, gizli olabileceği kanaatinde
iseniz ve politik olarak birtakım yorumlar, gizlilik içerisinde kaldığını zannettiğiniz hakikat
olmayan mefhumlar üzerine kurup politika üretmek istiyorsanız, yol açıktır, devam ediniz. Ama,
açıklıkla ve hakikati arıyorsanız...
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Söyle hakikati o zaman...
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Hakikat, benim söylediklerimdir.
(ANAP sıralarından alkışlar, DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Hakikat, kanundur; haki
kat, Anayasadır; hakikat, demokratik sistemdir. (DYP sıralarından gürültüler)
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Bir cevap ver, cevap!
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Rahatsız olmayın; rahatsız olmayın
efandim. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Hiç rahatsız olmayın.
Bakınız, sağlam temelde değilsiniz.
Şimdi, bana diyemiyorsunuz ki, "istifanın nedeni şudur...
ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — İstifanın nedeni şahsî mi?
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — istifanın nedeni şahsî, istifanın nede
ni şahsî... Açıklaması böyle, Sayın Genel Kurmay Başkanımızın. (SHP ve DYP sıralarından
gürültüler)
Şimdi siz bağırmaya devam edin, yorulduğunuz zaman ben devam edeceğim. Çünkü, içi
nizdeki rahatsızlığı dışarıya vuruyorsunuz.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Genelkurmay Başkanı rahatsız, biz rahatsız değiliz.
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi efendim, Genelkurmay Başka
nımız, istifa nedenini açıklıyor; "Şahsî prensiplerimde de bağdaştıramadım" diyor. Şahsî pren
siplerini saygıyla karşılarız; ama bizi kanunî olmaktan, anayasal ve demokratik düzenin hari
cine çıkarmaya kâfi değildir, yetişmez.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Hakikaten, bu konuyu bilmiyorsun sen!
BAŞKAN — Sayın Gürdal, lütfen, hatibin sözünü kesmeyelim.
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Biz, anayasal düzen içerisinde, de
mokratik sistem içerisinde görevimizi ifa ettik ve ilişkilerimizi kurduk.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Kayıt memuru musun sen?
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, sayın milletvekilleri, tabiî, bu
rada, ayrıldığımız bir nokta var; ayrıldığımız ve bir türlü kavranmak istenmeyen bir nokta var.
Israrla üzerinde durarak, demokrasinin gereği olan icraatı yaptığımızı söylüyorum; arkadaş an
lamak istemiyor. Alışmış çünkü, alışkanlıkları var...
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Neye alışkanlıkları var?
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — O alışkanlıklar devam etsin istiyor
lar. Biz, o alışkanlıkların devamından yana değiliz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Rahatsızlığın nedeni oradan kaynaklanıyor; sizin, rahatsızlık nedeniniz oradan kaynak
lanıyor. (DYP sıralarından gürültüler)
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MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Nereden?.. Açıkla bakalım.
BAŞBAKAN YILDIRIM AK BULUT (Devamla) — Demokratik sistemin gereği ne ise...
(DYP sıralarından gürültüler)
tBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Demokrasinin yüz karasısın...
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Ve hatta, ve hatta ve hatta... (DYP
sıralarından gürültüler) Lütfen dinleyiniz, sinirlenmeyiniz. Niçin sinirleniyorusunz? (SHP ve
DYP sıralarından gürültüler) Sinirlenmeyin... Niye bağırıyorsunuz hepiniz birden? Anlamıyo
rum yani... Sizi rahatsız eden ne? Niçin rahatsız oluyorsunuz?
Sayın Genelkurmay Başkanımızın şimdiye kadar vermiş olduğu görevlerden dolayı kendi
sine teşekkür ediyoruz; tüm Ordumuza teşekkür ediyoruz; şükranlarımız var, tüm Ordumu
za... Ama, Hükümet, demokratik kurallar içerisinde, Anayasanın verdiği yetkiler dahilinde gö
revini yerine getirmek mecburiyetindedir. Biz bu görevi yerine getirdik.. Biz bu görevi yerine
getirdik. Kaldı ki...
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Hangi konuda?..
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Size söylüyorum...
Getirdik, derken, çalışmalarımızında Genelkurmay Başkanlığı ile beraber yapmışızdır. Hiç
farklı bir tutumumuz, bir davranışımız yoktur; hiçbir farklı tutumumuz yoktur. (SHP ve DYP
sıralarından gürültüler)
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Emekliye zorladınız mı?
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, bunun haricindeki sebepleri
ben bilmek durumunda değilim ve beni de ilgilendirmiyor. (ANAP sıralarından alkışlar; SHP
ve DYP sıralarından gürültüler)
Bunun haricindeki (kanun, Anayasa ve demokratik sistemin haricindeki) sebepler, benim
için geçerli sebepler değildir. Ancak, kişinin, kendisine göre önem verdiği sebeplerdir; saygı
duyarım.
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Devlet anlayışı?..
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Kanunun haricinde, Anayasanın ha
ricinde...
Devlet anlayışı, kanunlardan ve Anayasadan geçer. Bunun haricindeki tutumlara saygı du
yarım; ama, beni katiyen bir Anayasa çerçevesinde, kanun çerçevesinde etkili kılmaz. Katiyen
kılmaz, katiyen kılmaz.
Şimdi...
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Zor durumdasınız...
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Kimlerin zor durumda olduğunu ta
rih biliyor.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Meselenin aslına gel, cevap ver.
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Meselenin aslı budur. Sizin bunu an
lamaya niyetiniz yok veyahut da durumunuz elverişli değil. Siz bunu anlamak istemiyorsunuz.
Siz ne istiyorsunuz?...
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Anaokuluna mı gideceğiz!..
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BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Siz ne istiyorsunuz?..
Şahsiyat yapmıyorum, yanlış da anlaşılmasın. Saygı duyduğumuz, elbette ki, saygı duy
duğumuz bir makam Genelkurmay Başkanlığı... Bir Genelkurmay Başkanı istifa etti... Evet,
bütün Türkiye'nin önünde... Hangi nedenle istifa etti?...
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Onu sen bileceksin...
MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Sebebini söyle!
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sebebi yok. Yok ki, söyleyeyim efen
dim. (SHP ve DYP sıralarından "Var, var" sesleri, gürültüler)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, eğer hep bir ağızdan konuşursak, hatibin sözünü an
lamamıza imkân kalmıyor.
Lütfen...
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Kanunlara ve Anayasaya bu çerçeve
de, ters gelen bir devlet anlayışı, bizim bakımımızdan söz konusu değildir; şahsî değerlendir
meleridir; saygı duyarız.
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — içindesin içinde... tçinde yaşıyorsunuz...
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, lütfen...
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, tabiî, bu Mec
liste müzakere isteniyor; ama, dinleyen bir ekip, bir kadro olması lazım. Dinleme alışkanlığı
yok bu kesimin, hiçbir zaman da olmadı, tş politikaya getirilmek isteniyor; ama, politikanın
temelini de oluşturamıyorlar.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Meclise hakaret etme.
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — E, dinleyeceksin kardeşim! Dinleme
dikten sonra ne yapayım yani!..
Değerli milletvekilleri, şunun açıklıkla bilinmesini istiyorum: Körfez kriziyle bu istifanın
katiyen alakası yoktur ve bugünkü gazetelerden bir tanesinde, Sayın Genelkurmay Başkanımı
zın, istifasının siyasî olmadığına dair bir beyanatı da vardır.(SHP ve DYP sıralarından gürültüler)
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Ekonomik mi?!.
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Kendi beyanı efendim; gazetede yazı
yor... Siz ona inanmak istemiyorsunuz... Siz neye inanmak istiyorsunuz?
İBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Biz öğrenmek istiyoruz senden.
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Kendisine inanmıyorsunuz, bize de
inanmıyorsunuz; ondan sonra diyorsunuz ki, "Bizim dediğimiz doğrudur"!
Siz ne diyorsunuz? Siz, bir şey demiyorsunuz; sadece zihinleri bulandırmaya çalışıyorsu
nuz; bulandırabilirseniz .
Hükümet olarak bizim icraatımız, Anayasaya ve kanunlara uygundur. Kim, "Şu hareketi
niz kanunlara aykırıdır, Anayasaya aykırıdır" diyebiliyorsa, bunu lütfen kamuoyuna açıkla
sın. Bunu bu kürsüden ifade idiyorum.
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Çankaya'ya teslim oluşunuzu açıklayın!..
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) - öbürleri yuvarlak laflardır; öbürleri,
anlaşılmayan, yuvarlak ve sadece ortalığı bulandırabilmek için söylenmiş laflardır. Bu laflar
bizi etkilemez. Biz görevimizin başında...
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İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Dimdik ayaktasınız!..
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Tabiî, sizin gibi değiliz canım! Siz bir
kere, oturduğunuz yere bakın; yani siz şurada kaç kişi ile oturuyorsunuz! Siz bir kere oturdu
ğunuz yere bakın!.. (ANAP sıralarından alkışlar DYP sıralarından gürültüler)
ÎBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Vatandaş seni Başbakan mı yaptı? Yazı ile Başbakan
oldun, seçimle Başbakan olmadın.
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, sıkıntılarınızı biliyorum. Sı
kıntılar kongreden falan da geliyor ama, öyle bağırmakla onları düzeltemezsiniz. \ani, hiç kendi
kendinizi ferahlandırmayın.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Vay, vay, vay!..
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi?
Sen böyle bağırıyorsun; ama zannediyor musun ki, puan topluyorsun? Bak, gelecek seçimler
de gelemezsin, sana söyleyeyim!.. Çünkü, o tip bağıranların hiçbirisi bu sıralara gelemediler.
İstanbul'daki yüzde 8 oyu unutmayasın sakın ha, sakın unutmayasın onu!.. (ANAP sıraların
dan alkışlar)
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Senin gibi çok Başbakan gördük Sayın Akbulut!..
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Yapılan seçimlere giremediğin günle
ri sakın unutmayasın!..
SELAHATTİN KILIÇ (Adana) — 1980'den evvel belediye meclisi üyesi bile olamadın!..
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi bunun tadı kaçıyor ama, sakın
unutmayasın!..
SELAHATTİN KILIÇ (Adana) — Sen 1980'den evvel belediye meclisi üyesi bile olamadın!..
BAŞKAN — Efendim, lütfen...
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sen şimdi olduğun yere bak!.. Sen
şimdi olduğun yere bak!..
SELAHATTİN KILIÇ (Adana) — Ben, her zaman olduğum yerdeyim...
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Belli oluyor, belli oluyor!..
BAŞKAN — Sayın Kılıç, lütfen...
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, biz, hesabımı
zı kanunlar çerçevesinde veririz. Politikalarımızı kanunlar çerçevesinde üretiriz ve hesabımızı
da ona göre veririz; onun haricindekiler bizi katiyen ilgilendirmez. Sizin de varsa iddianız, ka
nunlar çerçevesinde, Anayasa çerçevesinde konuşunuz; dedikodu üzerine konuşmayınız. Açık
söyleyin, "şu şudur, şu şöyle olmuştur" diyebilin. Diyemediğiniz müddetçe, yanlış yoldasınız;
ülkeye yararınız olmaz. Şüpheler üzerine konuşuyorsunuz... Açık konuşmalısınız...
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Bu kadar açık konuşulmaz!
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Açık konuşamadığınız müddetçe, si
zin sözlerinizi dinleriz ama, yapılacak hiçbir şey olmadığını da peşinen ifade etmek isterim.
Kanun ve Anayasa üzerinedir benim konuşacağım ve üreteceğim politika. Onun üzerine konu
şunuz; onun üzerine konuşamadığınız müddetçe, benim için bir değer taşımaz.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Cevap mı bu Sayın Başbakan?
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu, cevaptır efendim.
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Ben, istifa etmiş bir kişinin kendi derûnunda olan sebepleri bilmekle mükellef değilim.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Allah Allah! Sorumluluğunuz ne?
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Ben senin kalbinden geçeni bilmekle
mükellef değilim.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Her şeyi bileceksin!.
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Ancak, şu konuşmalarından ne ol
duğunu anlayabiliyorum; işte bu kadar... (ANAP sıralarından.alkışlar)
Ben, insanların kalbinden geçen, derûnunda olan sebepleri bilemem; kimsenin de bunu
benden istemeye hakkı yoktur.
Bir şeyi daha ürettiniz: Efendim; işte, "acaba diğer komutanlar da bir tedirginlik içinde
midirler; görevi almazlar mı?" gibi, yine bir dedikodu ürettiniz.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — öyle söyleyemezsin bize.
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Katiyen mevzubahis değildir: Görevi
verdik...
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Bize söyleyemezsiniz!..
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Yaptınız efendim, yaptınız...
Görevi verdik ve şerefli Türk Ordusu, siyasetin dışında, görevinin başındadır. (ANAP sı
ralarından alkışlar)
Şerefli Türk Ordusunu siyasetin içine çekmeye de hakkınız yoktur. Sizin maksadınız, Türk
Ordusunu siyasetin içine çekmektir.
AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Böyle gayri ciddi laf olmaz!
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Türk Ordusunun böyle bir düşüncesi
yoktur. Herkes görevinin başındadır, görevinin bilinci içerisinde vazifesini yürütmektedir.
Tekrar ediyorum; Siz şimdi, bir sayın komutanımızın derûnunda olan sebebin benim tara
fımdan bilinmesini ve söylenmesini istiyorsunuz. Bu mümkün değildir efendim. Benim için
sebep, kanunî olan sebeptir, hukukî olan sebeptir. Bunun dışındakiler şahsî değerlendirmedir.
Saygı duyarım, ama bir evvelki gibi, beni ziyadesiyle ilgilendirmez efendim. Benim devlet an
layışım da budur. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz... Size beğendirmek durumunda da değilim.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Beğendirmek zorundasın...
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sayın Başkan, sözlerimi şöyle tamam
lamak istiyorum...
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Bir şey anlamadık!..
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bunu anlayamazsın; çünkü, sen, şap
kayı alıp gitmeye alışmışsın, başka türlüsünü anlamazsın!. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) Senin anlayacağın odur... (ANAP sıralarından
"Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) Başka türlü sana nasıl anlatayım?!. An
lamak istemiyorsun, anlayamazsın!..
ERTEKlN DURUTÜRK (İsparta) — Bölyle nasıl konuşuyorsun, terbiyesiz herif!..
BAŞKAN — Sayın Durutürk...
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BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Demokratik anlayışın buna müsait
değil, yapın buna müsait değil; Şapkayı alıp gitmeye müsaitsin sen!.. (ANAP sıralarından al
kışlar; DYP sıralarından gürültüler)
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Kereste!..
ÎBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Hakikaten kalıbının adamı değilsin!..
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sen başka türlüsünü anlayamazsın!..
(DYP sıralarından gürültüler)
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Terbiyesiz!.
BAŞKAN — Sayın Akbulut, lütfen Meclise hitap ediniz...
ERTEKtN DURUTÜRK (İsparta) — Kereste!..
BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen... Lütfen, bu salonda, bu salona yakışmayacak... Sayın
Ertekin, lütfen...
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sinirlenme!.. Sinirlenme!..
BAŞKAN — Sayın Ertekin, bu salonda...
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sinirlenme!.. Çünkü, neden sinirlen
me? Senin yapın, işte buna müsait!.. Sen ancak böyle bağıracaksın veyahut da herhengi bir
konu hakkında şapkayı alıp gideceksin!.. Senin anlayış tarzın bu... (DYP sıralarından gürültüler)
Değerli milletvekilleri, demokratik nizamı ve Anayasanın bize vermiş olduğu görevleri bi
hakkın yerine getirdik, getiriyoruz ve getireceğiz. Her hizmet verene müteşekkiriz; ama, damokratik nizamın gerekleri de yürüyecektir.
Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan...
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Gündem dışı son söz...
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, Sayın Başbakan konuşmasının içerisinde, "Siz"
diye bir tarafa bakarak "Orduyu siyasete çekmek istiyorsunuz" dedi.
Bilerek mi söyledi, sürçü lisan mı? Bilerek söylediyse, ispata davet ediyorum. (Gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, bir dakika... Arkadaşlar, anlayamıyorum, lütfen... Hatibin konuş
masını anlamıyorum.
Buyurun Sayın Güneş.
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Başbakan "Orduyu siyasete
çekmek istiyorsunuz" sözüyle bizi kastediyorsa, bunu bir sataşma kabul ediyoruz. Bizi kastet
miyorsa, açıklasınlar. Bu konuya aydınlık gelsin istiyoruz.
BAŞKAN — Sayın Başbakan, muhalefet temsilcileri tarafından "Orduyu siyasete çekmek
istiyorsunuz" sözüyle muhalefeti kastedip etmediğiniz sorulmaktadır. Bunu bir sataşma ola
rak... (DYP sıralarından gürültüler)
Bir dakika efendim...
Bu konuda herhangi bir açıklık getirmek ister misiniz?
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, bu hadise üzerinde çe
şitli fikirler üretildi; bu fikirleri muhalefetle paylaşanlar oldu veya olmadı. (DYP sıralarından
"Sen çok geri zekalısın" sesi) Genel olarak, bu fikirlerin altında orduyu siyasete çekme çabaları
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vardır. Bu çabalara işaret etmek için bu açıklamayı yaptım. Meselelere açıklık getirilmediği
müddetçe, karanlık bırakıldığı müddetçe, bu çabaların aynı gayeye matuf olduğu düşüncesin
de olduğum için söyledim.
BAŞKAN — Burada muhalefeti kastetme...
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Kim üstüne alıyorsa, onun için söyle
dim... (ANAP sıralarından "Bravo" sesi eri, alkışlar; SHP ve DYP sıralarından gürültüler)
MUSTAFA RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Talihsiz ve gayri ciddi bir laf...
BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen...
Buyurun Sayın Güneş.
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başbakan, Sayın Genel Başkanımızın ifa
delerini yanlış bir yorumla bizi itham ettiler. Bu bir sataşmadır, söz istiyorum.
BAŞKAN — Sataşmadan dolayı söz istiyorsunuz. Peki efendim bunu mütalaa edeceğim.
Gündem dışı son sözü, öğretmenlerin örgütlenme sorunları hakkında, Ankara Milletve
kili Sayın Rıza Yılmaz'a veriyorum.
Buyurun Sayın Yılmaz.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, sataşma ile ilgili konu bir açıklığa kavuşsun
da, ondan sonra... (Gürültüler)
BAŞKAN — Rıza Bey, anlamıyorum, lütfen biraz yakına gelerek söyleyin.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, beni duyasınız diye bekliyorum. (Gürültüler)
BAŞKAN — Ben size söz verdim...
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Başbakan... (Gürültüler)
BAŞKAN — Siz sözünüzden vazgeçiyor musunuz?
RIZA YILMAZ (Ankara) — Söz hakkımı, Sayın Başbakanın sataşması üzerine grup başkanvekilerinin konuşmasından sonra kullanmak istiyorum efendim.
BAŞKAN — Hayır... Hayır... Onun takdiri bana ait; size ait değil.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Onun açıklığa kavuşması lazım efendim.
BAŞKAN — Hayır. Ya söz hakkınızdan vazgeçersiniz, ben diğerini düşünürüm; artık bu
hususta söz alamazsınız. Eğer vazgeçiyorsanız, ben gerisini düşüneceğim.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Söz hakkımı kullanmıyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz; peki.
V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE CEVAPLAR
1. — SHP Grup Başkanveküi istanbul Milletvekili Hasan Feltmi Güneş'in, Başbakan Yûdırnn
Akbulut 'un cevabî konuşmasında partisine sataşıldığı nedeniyle konuşması
BAŞKAN — Sataşma konusunda konuşmak üzere buyurun Sayın Güneş. (SHP sıraların
dan alkışlar)
Sayın Güneş, sizden takrar, ikinci bir söz hakkı doğurmayacak şekilde konuşmanızı rica
pdeceğim.
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HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Hayhay efendim.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Başbakan, konuşması sırasında muhalefet sıra
larına dönerek, "Siz, Orduyu siyasetin içine çekmek istiyorsunuz" gibi bir ifade kullandı. Ta
biî daha çok da "dinleyin" dedi; fakat aynı dinleme kuralına kendilerinin uymadığını da, üzü
lerek görüyorum; çünkü, ona cevap vermek için kürsüye çıktım.
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Üzerinize aldınız da mı konuşuyorsu
nuz? (SHP sıralarından Gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Çaparoğlu... Sayın Çaparoğlu, lütfen hatibin sözünü kesmeyelim...
Muhterem arkadaşlar...
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Kimi kastetti o, kimi kastetti? (Gürültüler)
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Üzerinize aldınız da, ondan mı konu
şuyorsunuz? Demek ki üstünüze aldınız!..
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Onu siz takdir etmeyeceksiniz ki, onu Sayın Baş
kan takdir edecek ve bana söz verecek, siz takdir etmeyeceksiniz onu.
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Biz de onu öğrenmek istiyoruz.
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Efendim, onu öğreneceksiniz; müsaade eder
misiniz?
BAŞKAN — Sayın Çaparoğlu, lütfen müdahale etmeyiniz.
Buyurun Sayın Güneş.
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Genel Başkanımızın konuşmasında hiçbir
cümle, hiçbir kelime, hiçbir ifade, bu anlama gelmez. Sayın Genel Başkanımızın konuşması,
üstelik bir saat önceden dağıtıldı, okundu, herkes ona göre mütalaa etti.
Bir saat önce okunabilmiş bir metni bile anlamadan, yanlış yorumlayarak, anlamına nü
fuz etmeden böyle bir ifadeyi bize atfetmek, son derce büyük haksızlıktır, özenle, böyle bir
ifadenin yer almamasına dikkat edilmiş bir metni, Sayın Genel Başkanımız Meclise sundu. Buna
rağmen Başbakanın bu ifadeyi kullanması, eğer metni öyle anladıysa, çok büyük bir şanssız
lıktır; yok, metni bir saat önce -çok erkendir- elime geçti, okuyup da anlayamadım diyorsa
daha büyük bir şanssızlıktır.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Genel Başkanımız, muhalefet sözcüleri bir şeyi anlamak isti
yor; "Bu istifanın arkasındaki nedeni, Hükümetsin, Başbakansın, gel burada söyle" diyor; o
da bize dönüyor, diyor ki, "Siz, biliyorsanız söyleyin!" Nasıl iş bu?! Başbakan bize soruyor;
"Siz, bunun sebebini biliyorsanız bana söyleyin" diyor.
Değerli arkadaşlarım, bu gayri ciddî bir şeydir. Sayın Başbakan sebebini bilecek ve biz
hiç söylemeden, gelecek, Yüce Meclise diyecek ki, "Böyle bir olay karşısındayız, sebebi de şu
dur, şudur, şudur; bunun altında başka bir şey yoktur." Bunu da dün yapacaktı. Bizim ısrarı
mız üzerine gelip, hiçbir şey söylemeden, "Yasa, Anayasa, demokrasi vesaire" diye yuvarlayıp,
ondan sonra 'Siz, Orduyu siyasetin içine çekmek istiyorsunuz" gibi çok sorumsuz bir suçlama
yapmasını, doğrusu reddediyoruz ve haksızlık olarak kabul ediyoruz.
Sayın Başbakan, "Diğer komutanlar için dedikodu ürettiniz" dedi. Ben, muhalefetin, hiçbir
sorumlusundan, hiçbir yöneticisinden, ne Orduyu siyasete çekme konusunda, ne diğer komu
tanlar konusunda bir beyan çıktığını, ne okudum, ne duydum. Aslında dedikodunun kendisi,
işte bu söylenenlerdir. Biz olayı, bir ordu meselesinden daha çok, bir devlet yönetimi anlayışı
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olarak görüyoruz ve onu vurgulamaya çalışıyoruz; Sayın Genel Başkanımız da onları vurgula
dı; ama ne yazık ki, söylediğimizi, yazdığımızı, bir saat önce eline verdiğimiz yazıyı anlayama
yacak bir Başbakanla karşı karşıya olmanın sıkıntısını çekiyoruz. Buna biz dayanırız; ama siz
nasıl dayanacaksınız, merak ediyoruz.
Saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar)

2. — DYP Grup Başkanveküi Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Başbakan Yıldırım Akbulu
cevabi konuşmasında partisine sataşıldığı nedeniyle konuşması
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tanır.
Sayın Tanır, biraz önce Sayın Güneş'ten rica ettiğim hususu sizden de rica ediyorum; lüt
fen tekrar bir cevap hakkı doğurmayacak şekilde konuşun.
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Yahu, bunlara bir şey demeyecek miyiz, niye çıkı
yorlar oraya?
BAŞKAN — Demek başka, cevap hakkı doğurmak başka, Sayın Çakıroğlu; bunu siz tef
rik edebilirsiniz zannediyorum.
Buyurun Sayın Tanır.
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; Yüce Meclisimiz bugün
yine talihsiz dakikalar yaşadı. Çünkü bu zabıtlar bir gün okunacak ve bu sayfaları okuyanlar,
"Bu Başbakan ne dedi" diye kendi kendilerine soracaklar; Acaba ne dedi burada Başbakan?..
(SHP ve DYP sıralarından "Hiiç" sesleri)
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Anlayan anlar.
VEFA TANIR (Devamla) — Tabiî anlayan anlar... Biz de zaten, Başbakanı hiçbir şey an
lamamış olarak burada gördük. Şimdi de, Sayın Başbakan, isnadına verilecek cevabı dinleme
den dosyasını aldı gitti.
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Hükümet burada Sayın Tanır. (SHP ve
DYP sıralarından gürültüler)
VEFA TANIR (Devamla) — Sayın Başbakan, eğer bu ağır sözlerle karşılaşmamak için
dosyasını almış gitmişse, takdir ederim, nezakette bulundu...
YAStN BOZKURT (Kars) — Siz de ağır sözler söylemeyin, bakanlık yapmış adamsınız
Sayın Tanır.
VEFA TANIR (Devamla) — Şimdi, muhterem arkadaşlarım...
YAStN BOZKURT (Kars) — Ciddî sözler söyleyin, ağır sözler söylemeyin Sayın Tanır.
BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lütfen efendim...
YAStN BOZKURT (Kars) — Niye ağır sözler söylüyorsunuz Sayın Tanır?..
VEFA TANIR (Devamla) — Efendim, tabiî arkadaşımla aynı meslekteniz, grup başkanvekilliği yapıyoruz... Bilmem, bir şey söyleyemem, elim kolum bağlı; bırakın başkasına söy
leyeyim.
Şimdi, muhterem arkadaşlarım, "Orduyu siyasete çekmek" nedir?.. Orduyu siyasete çek
mekten kimin faydası olur?.. Ülkeye ne faydası olur?.. Orduyu siyasete çekerseniz, Orduyu si
yasete bulaştınrsanız, bunun gidişinin sonunda ihtilal vardır... Bu memlekette bir kere daha
ihtilal olmaz. Niye olmaz?.. Sizi gördükten sonra olmaz neticesi bu! (DYP sıralarından "Bravo"
sesleri, alkışlar)
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DEVLET BAKANI KÂMRAN ÎNAN (Bitlis) — Siz iktidarda olmadığınız için olmaz.
VEFA TANIR (Devamla) — Neticesi bu... Bu netice burada dura dura, bu orada yaza yaza...
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Hayır, siz iktidarda olmadığınız zaman
olmaz; başka mantığı yoktur bunun.
BAŞKAN — Sayın tnan, lütfen...
VEFA TANIR (Devamla) — Şimdi, tabiî her şey o kadar karışık ki, işin içinden nasıl çıka
caksınız, bulamıyorum. Şapkayı giyen başka, şapkayı taşıyan başka... Şapkayı taşıyan, hesabı
benden soruyor!., iktidarda iken ihtilalle giden de benden hesap soruyor!.. Yani, o kadar ka
rıştı Türkiye...
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bugün hakikaten muhalefet partilerinin bir bilgi
eksiği olmasa, bu konuyu buraya getirmeyiz.
Ben, Sayın Başbakana bir sual sordum ve dedim ki, Genelkurmay Başkanının Anayasa
daki görevi orduyu harbe hazırlamaktır. Harbin eşiğine gelmişsiniz... Eğer hiçbir sebep yok
da gitti diyorsanız, harbin eşiğinde, o makama yücelen bir insana idraksiz demek istiyorsunuz.
Bırakılır mı görev?.. "Siyasî anlam yoktur..." Bu, çocuk aldatmacadır.
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Yorum yapmayın.
VEFA TANIR (Devamla) — Ama,"anlatılamayacak siyasî anlamı vardır" derse, "genel
başkanlara giderek izah edeceğim" derse, "gizli oturumda izah edeceğim" derse, o zaman Sa
yın Başbakana saygı duyarım; ama böyle bir nazik devirde, "bu işin politikayla ilgisi yok"
demek, Başbakanın politikayla ilgisi yokmuş gibi ortaya çıkıyor.
Saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır.

3. — Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in, istanbul Milletvekili Hasan Fehmi
ile, Konya Milletvekili Veja Tanır'm, konuşmalarında Hükümete sataşıldığı nedeniyle konu
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Buyurun Sayın Alptemoçin.
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Başkanım,
değerli hatiplerin konuşmaları sırasında, Hükümetin konumu, Hükümetin durumuyla ilgili sözler
sarf edilmiştir; sataşma vardır. Ayrıca, Başbakanımızın sözlerinin tahrif edilmesi hususu var
dır. Bu nedenlerle söz almak istiyorum.
BAŞKAN — Sataşmadan dolayı?..
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Evet! (SHP ve
DYP sıralarından "Sataşma yok, sataşma yok" sesleri)
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Vekâleti var mı efendim? Sataşma Başbakana...
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, Hükümet adına...
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Hükümet adına, sataşmaya cevap veremez ki. Hükü
met adına sataşma varsa, Başbakan cevap verir.
BAŞKAN — Efendim, Sayın Başbakan Hükümet adına konuştu.
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Olur mu efendim?..
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BAŞKAN — Niçin olmasın?., öyle bir usul mü var?..
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Tabiî efendim...
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, daha ben bir karar vermeden, siz itiraza kalktınız!..
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, konuşmalarda Hükümetin bir kararı eleş
tirilmedi, Sayın Başbakanın tavrı eleştirildi. O zaman, Sayın Başbakanın cevap vermesi lazım.
BAŞKAN — Hayır!.. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler)
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sayın Başkan, konuşmalar zaten sataşmadan dolayı
yapıldı.
BAŞKAN — Sataşmanın hangi cümlede, nerede olduğunu bana hatırlatır mısınız lütfen?
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Hükümetimi
zin konumuyla ilgili sözler sarf edildi burada, nasıl oturduğumuzu ve bundan sonra neler yap
mamız gerektiği konularında sözler sarf edildi, sataşmada bulunuldu.
BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Alptemoçin. (ANAP sıralarından alkışlar)
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — O, daha önceki konuşmada idi; böyle bir şey yok, sa
taşma yoktur.
BAŞKAN — Sayın Alptemoçin, sizden de tekrar rica ediyorum; lütfen herhangi bir söz
almaya, bir sataşmaya meydan vermeyecek bir şekilde, bir usul içerisinde konuşmanızı rica
ediyorum.
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Gayet tabiî Sa
yın Başkan. Benden, başka türlü bir konuşma bekler misiniz?
BAŞKAN — Buyurun efendim.
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sağolunuz
efendim.
Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; burada değerli muhalefet sözcülerini ve Sayın
Başbakanımızı ve daha sonra da sataşma iddiasıyla söz alan değerli konuşmacıları dikkatle
izledim. Bir hususu, eğer müsaade ederseniz, sataşma ile ilgili konuyu açıklığa kavuşturmak
için, altını çizerek tekrar etmek istiyorum.
Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Türkiye'de anayasal demokratik düzen vardır.
Anayasal demokratik düzenin müesseselerinden bir tanesi de, istifa müessesesidir. İstifa mües
sesesi, devletin sivil ve askerî en yüksek karar ve sorumluluk mevkilerinde görev yapanlar da
dahil olmak üzere, kamu hizmeti deruhte eden herkese verilmiş bir haktır ve münhasıran tak
dir yetkisine bağlı bir husustur,..
KAMER GENÇ (Tunceli) — Darısı başına!..
YASİN BOZKURT (Kars) — Cevap vermeyin Sayın Bakan.
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Dolayısıyla,
Sayın Orgeneral Torumtay'ın bu hakkını kullanmış olması, demokratik hukuk devletinin ku
rumsal özellikleri bakımından gayri tabiî olarak yorumlanmaya müsait hiçbir veçheyi ihtiva
etmemektedir.
Bu konuyla ilgili olarak, "Acaba bu olayın arkasında neler var?" diyerek, birtakım ve
himlerle, birtakım ihtimallerle bu kürsüye gelip konuşmak, acaba ne kadar doğrudur?
Kendisine saygı duyulan, şerefli görevini başarıyla ifa etmiş herkesin takdir ettiği bir ko
mutanın istifası, kendisinin verdiği bir karardır, bir hakkın kullanılmasıdır.
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Şerefli ordunun, yetişmiş komutanları, kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yapar
lar. Bir hizmet anlayışıdır, bir görevin devir teslimidir. Nitekim, değerli komutanın ayrılmasın
dan hemen sonra, Hükümetimiz, aynı ocaktan yetişmiş, şerefli Türk Ordusunun bir değerli
mensubunu, bu görevi en iyi şekilde, şerefle ve üstün bir kabiliyetle yürütebilecek bir başka
mensubunu bu göreve atamıştır. Bu, böylece biline.
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — tşte bu gerekçe bizi alakadar ediyor. Lütfen bu gerekçe
üzerinde durun.
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, Hükümetimiz, meşru seçimlerle seçilmiş, işbaşına gelmiş, anayasal damokrasinin ge
rekleri üzerine, seçim kanunları ve Anayasa çerçevesinde bu sıraları işgal etmektedir; Yüce Mil
letin kendisine verdiği görevi yapmaktadır.
YASİN BOZKURT (Kars) — Hakkıyla ve layıkıyla...
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Hakkıyla ve
layıkıyla yapmaktadır. Biz, tabiî ki burada otururuz ve biz burada olduğumuz için bir ihtilal
ihtimali yoktur efendim. Eğer bir başkası olsaydı, belki, geçmişte olduğu gibi bir başka hükü
met olsaydı, bu ihtimalden bahsetmek mümkün olabilirdi. Belki de böyle bir ihtimalin mevcu
diyeti, birilerini, bu görevi terk etmeye, bu makamları bırakmaya sevk edebilirdi, ama, biz gö
revimizi, Anayasanın, kanunların verdiği hak ve yetkilerle işgal ediyoruz; biz burada görev ya
pıyoruz.
Efendim, tabiî ki, anayasal demokratik düzenden ayrılmayı, şu yüce çatının altında hiç
kimsenin istemeyeceği muhakkaktır. Ben, bu gerçeği biliyorum ve hepinizin bu gerçeği bildiği
nize, bu gerçek doğrultusunda hareket ettiğinize de inanıyorum ve bu dayanışma karşısında
da, hakikaten, huzurunuzda saygı ve takdirlerimi, müsaade ederseniz, arz etmek istiyorum.
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Bakan, onu Başbakana öğret.
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Çok değerli
milletvekilleri, "Bu olay arkasında birtakım olaylar var mıdır; bu mutad demokratik müesse
senin arkasında, acaba rejimi tehlikeye sokan bir hadise var mıdır" diye vehmetmek, böyle
bir düşünceye sahip olmak, gereksizdir. Gereksiz yere Hükümeti suçlamak her halde uygun
değildir.
YASIN BOZKURT (Kars) — Haksızlıktır.
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Haksızlıktır.
Sayın Başkanım, bu vesileyle, bana, cevap verme ve sataşmalarla ilgili düşücelerimi arz
etme imkânı verdiğiniz için size teşekkür ediyor ve Yüce Heyete saygılarımı arz ediyorum efendim.
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
B) TEZKERELER
VE ÖNERGELER
1. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Kültür Bakam Namık Kemal Zeybek'in dönüşürüne kadar, Kültür Bakanlığına} Devlet Bakanı ismet Ozarslan'ın vekillik etmesinin uygun
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1475)
BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; oku
tup, bilgilerinize sunacağım.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Kasım - 6 Aralık 1990 tarihleri arasında Sovyet Sosya
list Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne
kadar; Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı tsmet ozarslan'm vekillik etmesinin, Başbakanın
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Turgut özal
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.

2. — Belçika'ya gidecek olan Devlet Bakam Güneş Taner'in dönüsüne kadar, Devlet Bakanlığ
Ulaştırma Bakanı Cengiz Tüncer'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığ
keresi (3/1476)
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Kasım - 8 Aralık 1990 tarihleri arasında Belçika'ya gi
decek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Ulaştırma Ba
kanı Cengiz Tüncer'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım.
Turgut özal
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.

3. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Sağlık Bakanı Halil Şıvgtn'ın dünüşüne kada
Sağlık Bakanlığına Devlet Bakanı Recep Ercüment Konukman'ın vekillik etmesinin uygun görüldü
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1477)
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Kasım 1990 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine
gidecek olan Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Devlet Baka
nı Ercüment Konukman'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım.
Turgut özal
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.

4. — Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne kadar, Mil
Savunma Bakanlığına, Dışişleri Bakanı Ahmet Kutcebe Alptemoçin'in vekillik etmesinin uygun görü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1478)
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere 2 - 8 Aralık 1990 tarihleri arasında Belçika'ya gidecek olan
Millî Savunma Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Dı
şişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine,
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Turgut özal
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
c) ÖNERILER
a) Danışma Kurulu Önerileri

1. — Bazı kanun tasan ve tekliflerinin görüşülme sırasına ilişkin Danışma Kurulu öner
BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerileri vardır, okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım:
Danışma Kurulu önerisi
No : 74

Tarihi : 5.12.1990

Danışma Kurulunca, aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun gö
rülmüştür.
Kaya Erdem
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
ANAP Grubu Başkanvekili
SHP Grubu Başkanvekili
Raşit Daldal
Hasan Fehmi Güneş
DYP Grubu Başkanvekili
Vefa Tanır
öneriler :
1. 498 sıra sayısı ile bastırılıp dağıtılan ve 5.12.1990 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan;
istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney, İstanbul Milletve
kili Hasan Fehmi Güneş ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, tnsan Haklarını İnceleme Komis
yonu Kanunu Teklifinin 48 saat geçmeden gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyon
lardan Gelen Diğer tşler kısmının 1 inci sırasına alınması ve görüşmelerinin Genel Kurulun
bugünkü birleşiminde ve diğer işlerden önce yapılması önerilmiştir.
2. Gündemin Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler kısmının
50 nci sırasında bulunan 497 sıra sayılı, İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hiz
met Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısının bu kısmın 3 üncü sırasına alınması önerilmiştir.
BAŞKAN — Şimdi önerileri teker teker okutup oylarınıza sunacağım.
Birinci öneriyi tekrar okutuyorum:
1. 498 sıra sayısı ile bastırılıp dağıtılan ve 5.12.1990 tarihli Gelen Kağıtlarda yayımlanan
"İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney, istanbul Milletvekili
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Hasan Fehmi Güneş ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın tnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Kanunu Teklifinin" 48 saat geçmeden gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlar
dan Gelen Diğer tşler kısmının birinci sırasına alınması ve görüşmelerinin Genel Kurulun bu
günkü birleşiminde ve diğer işlerden önce yapılması Önerilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İkinci önergeyi okutuyorum :
öneri 2 :
Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler kısmının 50
inci sırasında bulunan 497 sıra sayılı istiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısının bu kısmın üçüncü sırasına alınması önerilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmına
geçiyoruz.
VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER

1. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Gümüşhane Milletvekili Ülkü Gökalp Güney, istan
bul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, insan Haklarını inceleme
misyonu Kanunu Teklifi ve Adalet ve Anayasa komisyonları raporları (2/290) (S. Saytsı : 498) (1
BAŞKAN — Alınan karar gereğince, "İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Gümüşhane
Milletvekili Ülkü Güney, İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Konya Milletvekili Vefa
Tanır'ın, tnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu Teklifi ve Adalet ve Anayasa Komis
yonları raporlarının" görüşmelerine başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar.
Komisyon ve Hükümet yerlerini almıştır.
Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oylarınıza sunacağım. Raporun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Teklifin tümü üzerinde müzakerelere geçiyoruz.
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen arkadaşlar?..
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — SHP Grubu adına Sayın Erdal Kalkan.
BAŞKAN — Başka efendim?...
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Kalkan, buyurun efendim.
SHP GRUBU ADINA ERDAL KALKAN (Edirne) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; hepinize saygılar sunuyorum.
öncelikle, Yüce Meclise bu teklifi hazırlayıp sundukları için, İstanbul Milletvekili Sayın
Bülent Akarcalı'ya, Gümüşhane Milletvekili Ülkü Gökalp Güney'e, İstanbul Milletvekili Sa
yın Hasan Fehmi Güneş'e ve Konya Milletvekili Sayın Vefa Tanır'a şahsım ve grubum adına
saygılar sunuyorum.
(1) 498 S. Sayılı Basınayazı tutanağa eklidir.
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Değerli arkadaşlarım, geçen beş yıldan bu yana, dünyamızda olağanüstü boyutlarda deği
şiklikler yaşanmakta ve bu değişiklikler, dünyamızı, dünya uluslarını, dünya halklarını ve dün
ya insanlarını barışa, özgürlüğe, iyiye ve güzele doğru dörtnala bir hızla götürmektedir. Böyle
hızla değişen, hızla yenilenen bir dünyada 21 inci yüzyıla doğru yaklaşmaktayız ve bu değişim,
21 inci yüzyılda, insan tanımının, insan hakları tanımının, demokrasi tanımının, özgürlük ta
nımının, daha ayrı bir boyut, daha büyük bir boyut kazandığı anlayışını da yanında getirmek
tedir. 21 inci yüzyılın insanı, 21 inci yüzyılın devleti, 21 inci yüzyılın toplum yapısı, artık, insa
nın insan olarak yücelmesini ve birey olarak yücelmesini gündeme taşımaktadır. Sanıyorum
21 inci yüzyılda insan hakları kavramı, özgürlük kavramı, insan kavramı, ulus kavramı daha
ileri boyutlarda yorumlanacak ve daha ileri yapılarda yaşama geçirilecektir. Çünkü, artık, devletin
klasik devlet yapısı, klasik devlet anlayışı ve tanımı ve devletin insan üzerindeki, kurumlar üze
rindeki etki ve baskı alanı giderek daralmakta ve giderek, daha çağdaş bir devlet yapısı, bütün
dünya uluslarında, özellikle Batı toplumlarında hızla gündeme gelmektedir.
Ne demektir çağdaş devlet, çağdaş insan? Kanun gerekçesinde de belirtildiği gibi, çağı
mızda ulusların uygarlık derecesi, bilim ve teknoloji alanında attıkları adımlarla ve gelişmeler
le değil, insan haklarına gösterdiği saygıyla ölçülmektedir. Ancak, insan haklarına saygı, daha
özgür insan, daha gelişmiş insan, sivil toplumun örgütlenmesiyle, sivil toplum örgütlerinin,
aşağıdan yukarıya doğru, devleti ve devletin kurumlarını demokratik bir biçimde kontrol et
mesi, yönlendirmesiyle söz konusu olabilmektedir. İnsanın özgürlüğü, insana olan saygı, çağı
mızda ancak bu tür bir devlet yapısıyla yaşama geçebilmektedir. Bu, yeni devlettir, yeni devlet
anlayışıdır. Bu devlet, özgürlüklere yardımcı olan, bireylerin niteliklerinin gelişmesine, özellik
lerinin çoğalmasına yardımcı olan geliştirici devlet anlayışıdır.
Böyle bir anlayışa Türk toplumunun katılması ve bunun yaşama geçmesi, bizim, uluslar
camiasında saygın bir toplum olmamızı da yanında getirecektir. Ancak, bugün Türkiye'de ya
şadığımız olaylara baktığımızda, maalesef bunlarda umutlu olduğumuz kanaatine varamıyo
ruz. Çünkü, çağdaş devlet, açık devlettir. Çağdaş devlet, bütün fiillerini ve uygulamalarını,
toplumuna ve toplumunun temsilcisi olan parlamentosuna açık ve net olarak açıklayan devlet
tir. tnsan haklarına saygı da, ancak, açık devlette, şeffaf devlette sağlanabilir.
Ancak, biraz önce burada devletin en önemli ve yetkili kişilerinden biri olan Sayın Başba
kanı dinledik; maalesef, en basit konuda dahi, bu yasa teklifini getiren grubun da başkanı ola
rak, şeffaf ve açık bir tavır sergileyemedi bize. Bu konuda da bizi, bu çağdaş çabalarınıza rağ
men, umutsuzluğa sevk etmiştir.
Bunun dışında, bugün ülkemizde, devletin açıklık kavramına karşı kurumlar bulunmak
tadır. Bir aydan beri tartışması yapılan, italya'da "Gladio operasyonu" diye bilinen ve ülke
mizde "özel Harp Dairesi" daha sonra da " kontrgerilla" diye gündeme getirilen, muhalefet
partisinin önermesine rağmen, görüşülmesi Parlamento gündemine alınmayan bu gizli yapılar,
çağdaş devlet kavramına ve insan haklarının çağdaş boyutta yaşama geçmesine olumsuz katkı
ları bulunacak yapılardır, örgütlenme biçimleridir ve şeffaf devletçiliği, çağdaş devleti yarala
yan kavramlardır.
Çağımızda insan haklarına saygı, çağdaş insanı yaratma, çağdaş insanın niteliklerini ge
liştirme olgusu, insana.olan saygı ile; insana olan saygı da, insan özgürlüğünü, insanın düşün
ce özgürlüğünü, vicdan özgürlüğünü, kanaat özgürlüğünü, din özgürlüğünü geliştirecek
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altyapıların devlet tarafından oluşturulmasıyla ancak, mümkündür. Ama bakıyoruz; bu güzel
yasayı Meclîse sevk eden grubun oylarıyla iktidarda bulanan bu Hükümet zamanında, Başba
kan Sayın Akbulut'un İçişleri Bakanı olduğu dönemlerde, işkencede öldürülen bir Sıddık Bil
gin, daha sonra kaçtı diye gösterilip, vurulup gömülmüş; ama o zamanki kamuoyunun bütün
baskılarına, o zamanki parlamenterlerin çaba ve açıklamalarına rağmen, bu konu Türkiye gün
deminden kaldırılmış ve olay karanlıkta bırakılmış; aradan üç dört yıl geçtikten sonra, konu
tekrar gündeme gelip, sorumluları hakkında tekrar kovuşturmalar başlamıştır, tnsan hakları
na saygılı çağdaş devlette, o dönemde İçişleri Bakanlığı görevinde bulunan Başbakanın -eğer
insan haklarına saygılı ise- sadece bu tavrından dolayı, bu görevden istifa etmesi gerekir. Bu
da insan haklarına saygının gelişmesinde olumlu adımlardan biri olacaktır kanaatindeyiz.
Türkiye'de "Asmayalım da besleyelim mi" diyen devlet adamlarına; onların bulunması
gereken yerde nasıl davranılması gerekiyorsa, devlet yetkilileri o tür bir tavır koyduğu zaman,
insan haklarına saygı ve çağdaş insan yapısı daha da gelişecektir. Dünyamızda bugün bir top
lumun çağdaşlık düzeyi, o toplumdaki hak ve özgürlüklerin yapısıyla, o toplumdaki hak ve
özgürlüklerin barış içinde kullanılma olanaklarıyla, o toplumun örgütlülük oranı ile ölçülmek
tedir. Şayet çağdaş bir toplum olmak istiyorsak; örgütlü ve özgürlükçü bir kamu düzeninden
yana isek, devletin hiç vakit kaybetmeden, sivil toplumun oluşumunu sağlayacak ortamı yarat
ması zorunludur. Çünkü, çağdaş demokrasinin güvencesi, kalıcı kılınması, sürekliliği, doku
nulmazlığı, toplumun örgütlü gücü ile sağlanabilir; insan hakları da bu güçle sağlanabilir. Yoksa,
zabıta tedbirleriyle veya bir başka güç yaratarak demokrasiyi yaşatmaya çalışmak, insan hak
larını korumaya çalışmak, demokrasiye ve insana inanmamaktır. Bunun başkaca bir yolu yok
tur. Şayet, bizler, halkımızın yaratıcılığına inanıyorsak, hiç korkmadan, kuşku duymadan ve
vakit geçirmeden, onu, sağlıklı bir biçimde örgütlemek, örgütlenmesinin önündeki yasal en
gelleri kaldırmak, onu çağdaş insan boyutuna getirecek, niteliklerini geliştirecek altyapıları kur
mak ve yaşama geçirmek zorundayız.
Bu yasa, bize olumlu bazı duyguları da yanında getirmektedir. ANAP grubunun bu yasa
doğrultusunda başka tavırları da sergilemesini diliyoruz; bunlar da şunlardır: On yıldır ciddi
sarsıntılardan geçen, büyük acılar yaşayan, halen yaraları kanayan bu topluma barış getirmek
tir. Bu barış da, öncelikle toplumsal gelişmeyi hızlandıracak, toplumdaki yaraları saracak bir
genel af ile mümkündür.
Bunun dışında, 1402 sayılı Yasa ile, 5559 sayılı Yasa ile, görevleri dışına çıkarılmış, haksız
lıklara uğratılmış insanlarımıza, hak ve itibarlarını iade etmekle mümkündür. Daha sonra da,
insanlık, savaş, açlık ve işsizlik korkusunu yok etmeye çalışırken, bu doğrultuda ciddi adımlar
atarken, sakıncalı ilan edilip fişlenen binlerce yurttaşımızı bu nedenle fişlenmelerini kaldırıp,
işsizlikten kurtarmakla mümkündür.
Bütün imzaladığımız uluslararası anlaşmalara, sözleşmelere rağmen, halen ülkemizde ya
şanan, kurumlaşan işkenceyi bu insanlık ayıbını yok ederek, Yeşilyurt'ta yurttaşlara insan pis
liği yediren kamu görevlilerinden hesap sorarak ve bu konuda tutarlı ve kalıcı tavırlar koyarak
mümkündür.
Bunları çoğaltmamız, büyük ölçüde büyütmemiz, hepimizin bildiği gerçeklerdir. Daha geçen
sene, "Lisede komünizm propagandası yaptı" diye 16 yaşındaki mümeyyiz küçük M. Ç'yi ha
pis damlarında, devlet güvenlik mahkemelerinde süründürerek, insan haklarını, çağdaş insa
nı, çağdaş toplumu koruyamayız, yaşatamayız.
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Daha bundan birkaç ay önce -bunu istismar için söylemiyorum; ANAP'lılann dediği, "yargı
bağımsızdır" tavırlarına ve bunun arkasına sığınmasına da katılmıyorum- duvara. "Savaşa
hayır" yazdı diye 17 yaşındaki kızlarımızı gözaltına alarak, onların yargı karşısına çıktığında
coplanmasına göz yumarak, Türkiye'de insan haklarını koru yamayız, çağdaş toplumu yarata
nlayız, toplumsal barışı kuramayız.
Bütün bu eleştirilerimize karşın, Sayın Akarcalı'nm bu çağdaş teklifini bütün gönlümüzce destekliyor, olumlu oy vereceğimizi iletiyor ve ANAP Grubundan, daha çağdaş, daha ileri,
insan onurunu yücelten, insan kişiliğini yücelten, insan niteliğini yücelten ve ulusumuzun onu
runu, uluslararası boyutlarda saygın hale getirecek teklif ve davranışları bekliyor, hepinize say
gılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan, söz mü istiyorsunuz?
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Evet Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan,
muhterem milletvekilleri; bugün demokrasiyi ve rejimi tarif ederken, demokratik cunhuriyetin
yanı sıra, "Hukukun üstünlüğüne bağlı, insan haklarına saygılı" tabirleri birlikte kullanılmakta
ve bütün demokrasilerin ve cumhuriyetlerin, hukuka bağlı rejimlerin temel unsurları içerisin
de, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğüyle birlikte, en ön planda olmaktadır.
Tarihî gelişmeler içerisinde baktığımızda, bugünkü gelişmeler bize, ferdin, insanın top
lum içerisindeki yerinin ve korunmasının ön plana alındığını gösteriyor.
Aslında, tarihî bazı devirleri incelediğimizde ve bilhassa bizim kültürümüze taalluk eden
kaynaklara göz attığımızda, fert haklarının, insan haklarının, her zaman için, devlet karşısın
da, otorite karşısında son derece himayeye mazhar olduğunu, o görüşün esas alındığını görü
yoruz. Ancak, modern manada, bugünkü hukuk, bunu, sistematik bir şekilde müesseselerle
geliştirmekte ve dünyanın gidişi bu istikamette olmaktadır. Devlet ve millet menfaati mutlak
ki ön plandadır; ama hiçbir zaman, devlet ve millet menfaatinin, fert hakkının, fert hukuku
nun, insan şahsiyetinin, insan onurunun zedelenmesi manasına gelmediği de açıktır. Nitekim,
fertleri güçlü, fertlerin varlığı bulunan; maddî varlığı bulunan, manevî varlığı bulunan, şahsi
yetleri gelişmiş, hakları korunmuş fertleri bulunan bir toplumun, bir devletin aslında, daha
güçlü olduğunu, daha kuvvetli olduğunu ve orada milletin haklarının genel manada daha iyi
korunduğunu da bugün görüyor ve tespit ediyoruz. Devletin menfaatlarıyla ferdin menfaatlarının çatışması değil, aksine, ferdî hakların korunduğu, şahsiyet haklarının himaye edildiği ve
şahsiyetin geliştiği ölçüde ülkenin de geliştiği ve güçlendiği vakıası, artık bugün bir gerçektir
ve birbiriyle çatışan fikirler, menfaatlar, doğrular değildir.
Daha önce, hukukumuzda, şahsiyet hakları olarak, daha ziyade Medenî Kanun çerçeve
sinde alınıp gözetilen, şahsa bağlı, vazgeçilmez haklar olarak değerlendirilen ve anayasaları
mızda hüküm altına alınmış olan bu haklar, bugün modern hukukta, gerek Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi, gerek Avrupa Konseyi, gerek diğer beynelmilel hukuk müesseseleriyle tamamen
korunmuş, tasnif edilmiş ve müesseseler halinde, toplumun ve ülkeler arası hukukun korun
masına alınmıştır.
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Bizim, Anavatan olarak, iktidar olduğumuz günden beri, gerek Ceza Kanununda, gerek
Medenî Kanunda ve gerekse diğer bütün hukuk sistemlerinde yaptığımız bütün değişiklikler
de, şahsiyet haklarını, ısrarla en ön safta aldığımız, malumunuzdur. Şu kürsülerden konuştu
ğumuz Medenî Kanun ve Ceza Kanunundaki bazı değişikliklerde, şahsiyet haklarının ihlal edil
mesine göz yumamayacağımızı, hatta basınla alakalı bazı tanzimlerde dahi, şahsiyet hakları
nın hiçbir surette ihlal edilmesine rıza göstermeyeceğimizi ve bunun hiçbir müessese tarafın
dan ihlal edilmesine razı olmayacağımızı defaatla ifade ettik ve bunun korunması için azamî
hassasiyeti gösterdik.
Bunun yanısıra, uluslararası mükellefiyetler açısından, Avrupa Konseyi İşkence Sözleşmesi,
Birleşmiş Milletler tşkence Sözleşmesini imzaladık; Avrupa Konseyine ferdî müracaat hakkını
tanıdık; Avrupa Konseyi Adalet Divanının zorunlu yargı yetkisini kabul ettik; Helsinki Sözleş
mesine taraf olduk; bu suretle, uluslararası bu noktada ülkemizi bağlayan birçok sözleşmenin
tarafı olduk ve iç hukukumuzda da buna bağlı gelişmeler yaptık ve yapmaktayız. Nitekim, Sa
yın Cumhurbaşkanı, Anavatan Partisinin Genel Başkanı iken üç ana hürriyetin esas oldğunu
ifade etmiş ve biz bu hürriyetler hususunda Bakanlık olarak da gerekli çalışmaları yapmış ve
yapmaya devam etmekteyiz.
O tarihteki Genel Başkanımız, insan hakları hususunda Yüce Mecliste bir komisyonun
kurulması noktasındaki müspet görüşlerini bildirmiş ve daha sonra da her üç siyasî parti, bu
hususta ittifaken bu tasarıyı hazırlayarak, bu teklifi hazırlayarak Yüce Meclise sunmuşlardır.
Bu komisyon, zannediyorum ki -dünyada alabildiğim bilgiler itibariyle söylüyorum- dün
yada bu noktada varılmış en ileri noktadır. Hiçbir parlamentoda, böyle bir komisyon, böyle
bir çalışma yoktur. Ancak, şunu söylemek istiyorum; kanunlar, komisyonlar ve nizamlar, el
bette ki, lüzumludur, yapılması lazımdır, gereklidir; ama bütün bunlara önce bizim inanma
mız, bizim riayet etmemiz, toplumun sahip çıkması şarttır. Toplumun sahip çıkması için ise,
toplumun bütün kesitlerinin, toplumdaki herkesin, her sınıfın, her şahsın bu mevzuda eğitil
mesi lazımdır, tnsan hakları noktasında eğitilmesi lazımdır; her meselede eğitilmiş olmanın
yanısıra, demokrasi açısından, inşan hakları noktasından da eğitilmek zarureti vardır. Birçok
kanunların tatbikatında, kanunlara rağmen, aksaklıklar görülmesi -Sayın Erdal inönü'nün söy
lediği gibi- o müesseselerin kurumlaşmasından değil, onları tatbik edenlerin gerekli hassasiye
ti gösterememesindendir. Biz, bu noktada hiçbir suçlamaya gitmeden, ülkemizin insan şahsi
yetini, insan onurunu ve ülkemizin bütün insanlarının şahsiyet haklarını geliştirici, yüceltici
çalışmalarda elbirliği içinde olmamız lazım ve ülkemizde bunun eğitimini yaptırmamız lazım,
her meselede buna dikkat etmemiz lazım.
Bu itibarla, bu mevzuda atılmış olan, Yüce Meclisin bu kabil meselelerde inisiyatif sahibi
olmasını temin etmek için hazırlanmış olan bu yasa teklifinin kanunlaşması hususunda biz de
hadiseye müspet olarak bakıyor ve bunun hayırlı uğurlu olmasını ditiyor, Yüce Meclise saygı
lar sunuyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Bülent Akarcalı, buyurun efendim.
ANAP GRUBU ADINA BÜLENT AKARCALI (istanbul) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; bugün değerli görüşlerinize sunulmuş olan "tnsan Haklarını İnceleme Komisyonu"
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kurulması hakkındaki kanun teklifi, aslında, dünyada 1980'li yıllarda hızla gelişen ve doruk
noktasını geçenlerde Paris'te Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızın imzaladığı AGİK süre
cinin sonuyla bulduğu 1990'Iı yılları, demokrasi ve insan hakları yılları ilan eden, uzun bir
çalışmanın ürünüdür.
Aslında buna çevreyi de ekleyebiliriz. Yıllardır alışık olduğumuz, "demokrasi, sosyal hak
lar, çoğulcu" gibi kavramlara, son yıllarda, bütün gelişmiş ülkelerde/'insan hakları" kavramı
ve bir de "çevre" kavramı ekiydi. Tabiî ki, bugünkü konumuz, bu kavramlardan, insan hak
larıyla ilgili olanı.
Doğu Blokundaki siyasî çöküş ve arkasından gelen demokratikleşme, bütün bu kavram
ların ne ölçüde evrensel bir boyut kazandığının da ayrıca bir göstergesi oluyor.
Türkiye Cumhuriyeti, ilk kurulduğundan beri, her gelişmeye en büyük yakınlığı gösterip,
bu duyarlılığını hep ifade etmişti. 1948'te tkinci Dünya Savaşından sonrasında Avrupa Konse
yine üye olmamız, daha o dönemde insan hakları ile ilgili sözleşmeleri imzalamamız, 1950'li
yıllardaki çeşitli uluslararası kuruluşlara üye olmamız ve bu kuruluşlardaki görevlerimizi yeri
ne getirmemiz de, bütün bunların ifadesiydi.
1983 yılı sonunda iktidara gelen partimiz, bu duyarlılığı kapsamlı bir şekilde sürdürdü.
tnsan hakları konusunda tartışmaların, iddiaların en iyi şekilde ele alınabilmesi için, İktidarı
mız konuya her zaman sıcak yaklaştı. Bu amaçla 1985-1986 yıllarında cezaevlerini incelemek
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir komisyon kuruldu; arkasından, yapılan çalışmalar
la, 12 Eylül yönetimi döneminde Türkiye'yi insan hakları konusunda şikâyet etmiş olan beş
Batı ülkesinin şikâyetlerinin; şikâyet sebeplerinin ortadan kalkması üzerine, geriye alınması
sağlandı.
1948'de, üyesi olduğumuz Birleşmiş Milletler Kurulunca kabul edilen tnsan Hakları Söz
leşmesinin, 1987'ye kadar kabul edilmeyen (1987'ye kadar görev yapmış hiçbir hükümetin ka
bul etmediği) ferdî başvuru hakkını, yine Hükümetimiz kabul etti. Akabinde, gerek Avrupa
Konseyinin, gerekse Birleşmiş Milletlerin, insan haklanna dair, işkenceyi ve kötü muameleyi
önleme hakkındaki uluslararası antlaşmalarını yine bu Yüce Meclis kabul etti ve bu antlaşma
ların getirdiği denetleme yükümlülüğünü de kabul etti. Türk Milleti olarak, insan hakları ko
nusunda duyarlılığımızı sürekli koruduk.
Değerli arkadaşlarım, müsaade ederseniz, bu Meclis kürsüsünden, insan hakları konu
sunda, zamanında, gerektiğinde mangalda kül bırakmayan kimi devletlerin, işin esasına geldi
ğinde nasıl kaçtıklarını gözlerinizin önüne sermek isterim.
"tnsan hakları deyince, yalnız kötü muamele ve benzeri hususlar akla gelmiyor..." tnsan
hakları, bir toplumdaki insanların yaşayabilmesidir, canlarını koruyabilmesidir.
Şah Rejiminden sonra Türkiye'ye 1,5 milyona yakın İranlı sığındı. Ekonomik durumu Ba
tılı ülkelerle boy ölçüşemeyecek ülkemiz, sınırını kapatmadı; iran'dan kaçmak durumunda ka
lanlara vize koymadı; ama Şah Döneminde İran'dan yüzmilyarlarca dolar para kazanan ülke
lerden hiçbiri, Türkiye'nin bu yüküne katkıda bulunmak istemedi.
Bulgaristan'daki mezalimi hep birlikte yaşadık ve size Bulgaristan'daki mezalim konusunda
kara mizah oluşturabilecek tsveç'in politikasını anlatmak isterim.
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İsveç, dünyanın her yerinde, insan hakları konusunda son derece ön safta olmakla övü
nen bir ülkedir. Biz Bulguristan'dan 300 bine yakın Bulgar vatandaşı soydaşımızı kabul eder
ken, o refah ülkesi İsveç, bugün Bulgaristan'dan oraya sığınmak durumunda kalmış 300 soy
daşımızı ihraç etme, sınır dışı etme peşindedir. İsveç'in bu tutumunu burada bu vesile ile pro
testo etmek isterim.
Tabiî, gönül diler ki, Türkiye'deki bütün kesimler, insan hakları konusundaki duyarlılık
larını dile getirirken, insan hakları konusunda dışarıda kimi Ülkelerin nasıl çifte standart uy
guladıklarını da dile getirsinler. Buradan, yine seslenerek, İsveçli yöneticilerin daha gerçekçi
olmalarını istiyorum.
Aslına bakarsanız, hâlâ bizim canlarını kurtardığımız, Irak'tan kaçma durumunda kal
mış, kimyevî silahla, gazla ölmemek için Türkiye'ye sığınan 50 bin insanın hayatına kasteden
lere o gazı, o kimyevî ilacı kim satmış; dünyada hâlâ bunun üzerinde pek duran olmamaktadır.
Başka bir deyişle, insan hakları dendiği zaman, standartlar geniş tutulmalıdır.
Türkiye'de, insan hakları konusundaki duyarlılık, yalnız kanunlarla, uluslararası antlaş
malarla yürümüyor; genel anlayışla da yürüyor. Örneğin, Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi
idam cezalarının uygulanmasını fiilen kaldırmış durumdadır. Bütün bunlar ve oluşan bu ko
misyon, Türkiye BUyük Millet Meclisinin insan hakları konusundaki titiz ve duyarlı inancının
ifadesidir.
Değerli arkadaşlarım, sözümü fazla uzatmak istemiyorum. Ancak, böyle bir komisyonun
oluşmasında büyük katkıları bulunan Meclisimizdeki üç siyasî partinin yöneticilerine, Adalet
Komisyonu Başkanı ve üyesi arkadaşlara, Anayasa Komisyonu Başkanı ve üyesi arkadaşlara,
bu konuda büyük desteğini gördüğümüz Sayın Adalet Bakanımıza ve Adalet Bakanlığı men
suplarına ve Meclisin her iki açılışındada böyle bir komisyonun yararını dile getiren Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkürlerimi sunar, bu kanun teklifine müspet oy vereceğimizi saygılarla arz
ederim.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akarcalı.
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın İrfan Demiralp, buyurun efendim. (DYP sıraların
dan alkışlar)
DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu kurulmasıyla ilgili kanun teklifini hazırlayanlara,
bu çalışmalarda emeği geçen tüm ilgili arkadaşlara, çalışmalarından dolayı tebriklerimi ve te
şekkürlerimi ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum.
Sayın milletvekilleri, insan hakları ve insan haklarına saygı, aslında, demokrasinin varlığı
içerisinde mümkün olur. Ancak, demokrasi denilen kavram, tüm kurumlarıyla, unsurlarıyla
mevcut olmalıdır. Eğer "demokrasinin bazı gereklerini yerine getiriyoruz; ama bazılarını, ne
yapalım, getiremiyoruz; şimdilik bu kadar" şeklinde bir anlayışla bu konuya yaklaşırsak, ne
demokrasiyi bulabiliriz, ne de onun içerisinde var olması gereken insan haklarına saygıyı, ge
reğince bulabiliriz.
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Şimdi bu kanunu çıkartıyoruz. Bu kanun, gerekçesiyle, maddeleriyle, metniyle son derece
mükemmel bir kanun. Bugün gerçek demokrasinin uygulandığı tüm ülkelerde uygulanan özel
likleri taşıyan bir kanun; ama eğer biz demokrasinin bütün kurallarını, kurumlarını işletemezsek, insan hayatında geçerli kılamazsak, böyle güzel bir kanunu çıkartmamızın fazlaca bir ala
mı olur mu?.. Olmaz kanaatindeyim.
Değerli arkadaşlarım, şayet demokrasinin kurumlarından, uzuvlarından biri olan hür ira
de, nispî temsil ve halk iradesinin parlamentoya yansıması dediğimiz çoğulcu demokrasi ol
mazsa, biz, onun içerisinde insan haklarını bulamayız, tnsan haklarına saygıyı bulamayız. Şa
yet bu Parlamentonun içerisinde eğer halkın iradesi hilafına bir aritmetik yanlışlığı ortaya çık
mışsa, çıkarmış olduğumuz bu kanun, sadece bir şekilden, bir şekli yerine getirmekten ibaret
kalır.
önce, bu Parlamentonun içindeki aritmetiği, demokrasinin kurallarına, halkın iradesine
uygun hale getirmek mecburiyetindeyiz. Bunun da ötesinde, bu haliyle de milyonlarca insanın
reylerini alarak bu Parlamentoda çoğunluğu temsil eden siyasî partiden daha fazla rey alarak
bu Parlamentoya gelmiş olan bir siyasî partinin, devlete ait radyo ve televizyonda sesini duyur
mamak için elinizden gelen her türlü çareye ve tedbire başvurursanız, insan haklarına saygıyı,
buraya, Türkiye Cumhuriyetine getiremezsiniz. Bu kanun -tekrar söylüyorum- bu halde de şe
kilden ibaret kalır.
Değerli arkadaşlarım, az önce bu kanun teklifi üzerinde büyük emeği olan Sayın Bülent
Akarcalı, "tnsan hakları sadece işkence ve kötü muameleyi önlemekten ibaret kalamaz" şek
linde bir söz söyledi.
Kendisine teşekkür ediyorum. Evet, çok doğru.
tnsan haklarına bu yönde tecavüz, işkence ve kötü muamele şeklinde tecavüz, Türkiye'
nin demokrasi tarihi süreci içerisinde, demokrasiye yapılan bazı müdahalelerin olduğu dönem
lerde bilhassa, olmuştur; onun dışındaki dönemlerde kayda değer bir tecavüz olduğunu zan
netmiyorum; ama çok büyük, 57 milyonluk bir Türkiye Cumhuriyetinde, demokrasi içerisinde
de bu tür kötü muamele, işkence olabilir. Ancak, Hükümetin, icranın görevi, bunu takip et
mek, bunu yapanların cezasını vermektir.
Şimdi ben buradan başka bir konuya geliyorum: tnsan haklarına saygı, genel bir anlamın
ifadesidir. Çerçevesi...
Sayın Başkan, arkadaşlarımızı ikaz eder misiniz?..
BAŞKAN — Sayın Güney ve muhterem arkadaşlar, lütfen hatibi dinleyelim; hatip orada
ki sohbetten dolayı sözünü kesmek zorunda kalıyor.
ÎRFAN DEMtRALP (Devamla) — tnsan haklarına saygı, geniş bir çerçeveyi ifade eder,
geniş bir anlamı ifade eder. Eğer bir ülkede 4 kişilik bir ailenin asgarî yaşaması için gerekli
olan para 600 bin lira iken, siz onbinlerce memura ve işçiye 350 ila 450 bin lira arasında para
veriyorsanız ve "Bununla yaşayın" diyorsanız, bu, insan haklarına saygısızlıktır. Çünkü, as
garî hayat çizgisinin altında bir noktadır bu rakam. Bunun altında, çok altında bir standartta,
onbinlerce memuru, işçiyi çalışmaya mecbur bırakamazsınız. Bırakırsanız, insan haklarını ih
lal etmiş olursunuz. Bunu politika yapmak için söylemiyorum, belki o anlama da gelebilir. An
cak, ben bunları burada söylüyorum; "yanlış" deyin; "yanlış" diyebiliyor musunuz? Hayır
"350 ila 450 bin lira arasında değil onbinlerce memurun, işçinin maaşı; 1 milyonun üzerinde"
diyebiliyor musunuz burada?., tşte o zaman ben sözlerimi geri alırım.
— 511 —

T.B.M.M.

B : 42

5 . 12 . 1990

O:1

Esnaf, köylü, kan ağlıyor... Burada defalarca dile getirdik; Türkiye nüfusunun yüzde 50'si
köylerde yaşıyor ve az önce sözünü ettiğim işçinin ve memurun almış olduğu ücretin de çok
daha altında yıllık gelirlerle yaşıyorlar. Bunları bu şekilde yaşamaya mecbur etmek, "Böyle
yaşayın, ölmezsiniz" tarzında bir davranışla bu konuya yaklaşmak, insan haklarına saygısızlıktır.
Değerli arkadaşlarım, bir noktaya daha değinip, sözlerimi bitirmek istiyorum. Bu bahse
deceğim konunun örnekleri çok. Bunları burada konuşmak gerekir. Eğer siz konuşamıyorsanız -değerli arkadaşlarım, yanlış anlamayın sözlerimi- bu gerçekleri dile getiremiyorsanız; ama,
sizin yerinize, burada milleti temsilen bir muhalefet milletvekili bunları dile getiriyorsa, bunla
rı tebessümle karşılamayın lütfen; ciddiyetle karşılayın, gereğini yapmaya çalışın.
Zonguldak'taki 32 bin işçi sokaklara döküldü... İşveren adına devlet, burada en büyük
sorumluluğu taşıyan kişidir, şahıstır. Burada bir anlaşma zemini bulunamaz mıydı?.. Burada,
bu madenlerde grevin devam etmesiyle ortaya çıkacak olan zarar, devletin çekeceği zarar, bu
işçilerin ücretlerine ilave zam olarak verilseydi, bir anlaşma zemini bulunamaz mıydı acaba?
ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (İstanbul) — Ne kadar para alıyorlar?..
tRFAN DEIVIIRALP (Devamla) — Demokrasi içerisinde, diyalogla, konulara samimiyet
le yaklaşarak çözülemeyecek bir problem olduğunu düşünemiyorum Sayın Grup Başkanvekili.
Eğer, "demokrasi içerisinde, diyalogla ve konulara samimî yaklaşarak da çözüm bulunamaz,
mümkün değil, bulamadık" diyorsanız, yanlışlık demokraside değil, yanlışlık bu Hükümettedir.
Bu duygu ve düşünceler içerisinde, bu teklifin hazırlanmasında emeği geçenlere yeniden
teşekkürlerimi sunuyor, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demiralp.
V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE CEVAPLAR (Devam)

4. — ANAP Grup Başkanvekili Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney'in, Samsun Milletv
irfan Demiralp'in yaptığı konuşmada Partisine sataştığı nedeniyle konuşması
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın Başkan, sataşma vardır, cevap vermek istiyorum.
BAŞKAN — Neresinde sataşma Sayın Güney?
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Efendim, bizim tebessüm ettiğimizi, konuyu bilmediği
mizi, konsensüse yanaşmadığımızı söylediler. Bu konuda açıklama yapmak istiyorum.
•m

BAŞKAN — Sataşma gruba mı şahsınıza mı?
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Grup Başkanvekili olarak bizzat beni kastederek söyle
diler; Grubumuza sataşmışlardır.
BAŞKAN — Buyurun; ama, lütfen kısa, tekrar cevap hakkı doğurmayacak şekilde ve size
yakışır bir konuşma yapmanızı rica ediyorum Sayın Güney.
ANAP GRUBU ADINA ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; ben aslında konuşmayacaktım, fakat benden evvel konuşan değerli milletvekili ar
kadaşım bir söz sarf etti, "Siz bu konuları tebessümle karşılıyorsunuz, siz bu konuları bilmi
yorsunuz, siz bu konuları ifade edemezsiniz veya etmiyorsunuz; ben bir muhalefet milletvekili
plarak ifade ediyorum" dedi ve birtakım rakamlar verdi. Aslında, söylediği rakamların farkın
da değildi arkadaşımız. Söylediği rakamları ben size bir iki cümleyle ifade edeyim.
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Bugün, Zonguldak'taki işçilere vermiş olduğumuz para...
BAŞKAN — Sayın Güney, bunlar sataşmanın mevzuu değil.
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — ... 1 milyon 600 bin lira, yeraltında olanlara 2 milyon civa
rında para veriyoruz ve üstelik de dün Sayın Devlet Bakanımız da açıkladı, "Biz onlara bu
parayı veriyoruz ve hem de karşılıklı konuşmaya hazırız" dedi; "Onlarla diyalog kurmaya ha
zırız: üç beş defa geldiler, bizimle konuşmadılar" dedi.
Ben, hepinizin insafına sunuyorum: Hem bu parayı veriyoruz, hem "diyaloga açığız" di
yoruz ve bunu radyo televizyon gibi her türlü imkânlarla yayıyoruz; kimse gelmiyor!.. Buna
rağmen, bizim yine konsensüse yanaşmadığımız, bizim buna rağmen yine onlarla anlaşmaya
yanaşmadığımız gibi ithamları şahsım ve Grubum adına hiçbir şekilde kabul etmediğimi be
yan edip, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

1. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Gümüşhane Milletvekili Ülkü Gökalp Güney,
bul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Konya Milletvekili Mfa Tantr'tn, insan Haklarını incele
misyonu Kanunu Teklifi ve Adalet ve Anayasa komisyonlart raporları (2/290) (S. Sayıst: 498) (
BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum:
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu Teklifi
Amaç
MADDE 1. — Bu kanunun amacı; Dünya'da ve ülkemizde insan haklarına saygı ve bu
konudaki gelişmeleri izlemek suretiyle uygulamaların bu gelişmelere uyumunu sağlamak ve baş
vuruları incelemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir İnsan Haklarını İnceleme Ko
misyonunun kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Madde üzerinde önerge?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:
Kapsam
MADDE 2. — Bu Kanun; T.C. Anayasası ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Av
rupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi çok taraflı uluslararası belgelerde belirlenmiş bulunan in
san hak ve hürriyetleri ile uluslararası alanda genel kabul gören insan haklarını kapsar.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Madde üzerinde önerge?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
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3 üncü maddeyi okutuyorum:
Komisyonun Kuruluşu
MADDE 3. — Üye sayısı Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca belirlenecek
tnsan Haklarını tnceleme Komisyonunda; siyasî parti grupları ile bağımsızlar Meclisteki sayı
larının -boş üyelikler hariç- üye tamsayısına nispet edilmesi ile bulunacak yüzde oranına uy
gun olarak temsil edilirler.
Bu Komisyon üyelikleri için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır, tik seçilenlerin gö
rev süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç yıldır.
Komisyon, Siyasî Parti gruplarının yüzde oranlarına göre, bir başkan, iki başkanvekili,
bir sözcü ve bir kâtip seçer. Bu seçim, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanan Komisyo
nun, toplantıya katılanlarının salt çoğunluğunun gizli oyuyla yapılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Madde üzerinde önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde kabul edil
miştir.
4 üncü maddeyi okutuyorum:
Komisyonun Görevleri
MADDE 4. — tnsan Haklarını tnceleme Komisyonunun görevleri şunlardır :
a)

Uluslararası alanda genel kabul gören insan hakları konusundaki gelişmeleri izlemek.

b) Türkiye'nin insan hakları alanında taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla T.C. Ana
yasası ve diğer millî mevzuat ve uygulamalar arasında uyum sağlamak amacıyla yapılması ge
reken değişiklikleri tespit etmek ve bu amaçla yasal düzenlemeler önermek.
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının gündemindeki konular hakkında, is
tem üzerine görüş ve öneri bildirmek.
d) Türkiye'nin insan hakları uygulamalarının, taraf olduğu uluslararası andlaşmalara,
Anayasa ve Kanunlara uygunluğunu incelemek ve bu amaçla, araştırmalar yapmak, bu konu
larda iyileştirmeler, çözümler önermek.
e) İnsan haklarının ihlale uğradığına dair iddialar ile ilgili başvuruları incelemek veya
gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletmek.
f) Gerektiğinde dış ülkelerdeki insan hakları ihlallerini incelemek ve bu ihlalleri o ülke
parlamenterlerinin dikkatlerine doğrudan veya mevcut parlamenter forumlar aracılığıyla sunmak.
g) Her yıl yapılan çalışmaları, elde edilen sonuçları, yurtiçi ve dışında tnsan Haklarına
saygı ve uygulamaları kapsayan bir rapor hazırlamak.
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz isteyen?..
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ali Eser; buyurunuz efendim. (DYP sıralarından
alkışlar)
DYP GRUBU ADINA ALt ESER (Samsun) — Sayın Başkan, değerli üyeler, görüşmekte
olduğumuz İnsan Haklarını tnceleme Komisyonu Kanunu Teklifinin 4 üncü maddesindeki ba
zı hususları dile getirmek için söz almış bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlarım.
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Değerli üyeler, hepinizin bildiği gibi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyanna
mesi, 10 Aralık 1948'de, Birleşmiş Milletler Kurulunun Paris toplantısında, Türkiye de dahil,
38 üye devletten 48'i tarafından kabul edilmiştir, tyi bir tesadüf eseri olarak, beş gün sonra
da bu kuruluşun yıldönümü kutlanacaktır. Bu vesileyle, bu iyi tesadüfe yardımcı olup, ülkemi
zin de böyle bir komisyonu teşkil etmesini düşünmüş olan değerli arkadaşlarımızı tebrik et
mek istiyorum.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, bilindiği gibi, Birleşmiş Milletler çerçevesinde ku
rulmuş olan tnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanmıştır ve bu beyanname, bir antlaş
ma mahiyetinde olmadığı için de, Yüce Meclisimiz tarafından tasdik edilmiş değildir. Ancak,
Türkiye'nin kabul edip, benimsediği bu beyannamedeki prensipler, ülkemize, moral olarak bir
mükellefiyet yüklemektedir. Zaten bu komisyonun teşkilindeki ana neden de, bu moral mükel
lefiyetten kaynaklanmaktadır kanımızca.
Değerli milletvekilleri, bu çerçevede, Türkiye Hükümeti, insan haklarını çeşitli boyutla
rıyla değerlendirmek üzere 6 Nisan 1949 tarihli ve 3/9119 sayılı bir Bakanlar Kurulu Kararıyla,
beyannamenin Resmî Gazetede yayımlanması ve okullar ile, diğer eğitim müesseselerinde oku
tulması ve yorumlanması ve beyanname hakkında radyo ve gazetelerde münasip neşriyatta bu
lunulmasını sağlamıştır.
Konuşulmakta olan kanun teklifiyle teşekkül ettirilen tnsan Haklarını Koruma Komisyo
nunun da, bundan sonra, kendi görevleri içindeki maddeleri aynen bu espri içinde değerlendi
rerek görev yapmasını arzu ediyoruz.
Bu görevin içinde öncelikle, yine Birleşmiş Milletler tnsan Hakları Evrensel Beyanname
sinin 3 üncü maddesinde çok açık ve Partimize göre de düstur kabul ettiğimiz şu hususu dik
katlerden kaçırmamamız gerekmektedir: 3 üncü madde çok kısa olarak şunu söylemektedir:
"\bşam, özgürlük ve şahsın güvenliği, her şahsın hakkıdır." Zaman zaman, güvenlikle, özgür
lüğün ve yaşamın birinden feregat edilebileceği şeklinde uygulamalar ve görüntüler maalesef
toplumumuzda taraftar dahi bulabilmektedir. Açık söylemek gerekirse, "önce can güvenliği,
gerisini sonra düşünürüz" gibi bir espirinin, üzülerek söylüyorum, zaman zaman bu Yüce Meclis
çatısı altında da bazı komisyon çalışmalarından dile getirildiğini maalesef kulaklarımızla duy
maktayız. tnsanlarımızı, insanı insan yapan en önemli özellikler olan, gerçekten özgür, gelece
ğinden endişesiz, karnı tok, sırtı pek, işi olan, eğitimini almış, sağlık meselelerini halletmiş
bir vatandaş özelliği kazandırarak yetiştirmeliyiz.
O bakımdan, ben, komisyonun görevleri maddesinde tadat edilmiş olan dört, beş fıkralık
çerçeveyi bu şekliyle kabullenmeyip, gerçekten tnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 3 üncü
maddesindeki, insanın yaşama hakkıyla, özgürlük hakkıyla ve güvenliğiyle beraber düşünül
mesi şeklinde yorumlanmasını arzu ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eser.
4 üncü madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?..
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMtL T. ÇOŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz, baskı hatası var, onu arz edeyim: Efendim, 4 üncü maddenin (b) ben
dinin ikinci satırındaki "anlaşmalarla" kelimesi "andlaşmalarla" olacak. Bunu komisyonda
da düzeltmiştik, nitekim (d) bendinde "andlaşma" doğru yazılmış.
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BAŞKAN — Peki efendim, o şekilde düzeltiyoruz.
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok.
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
5 inci maddeyi okutuyorum:
Komisyonun Yetkileri
MADDE S. — tnsan Haklarını tnceleme Komisyonu, görevleri ile ilgili olarak, Bakanlık
larla Genel ve Katma Bütçeli Dairelerden, mahallî idarelerden, muhtarlıklardan, üniversiteler
den ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi istemek ve buralarda ince
leme yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir.
Komisyon, gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine başvurabilir ve An
kara dışında da çalışabilir.
BAŞKAN — S inci madde üzerinde söz isteyen?..
KAMER GENÇ (Tunceli) — Şahsım adına söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu yasa teklifinin komis
yonlardan geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna gelmesi, gerçekten, Türkiye
bakımından şanstır ve aslında geç kalınmış bir düzenlemedir.
Ben, komisyonun yetkisiyle ilgili olan bu maddede şunları belirtmek istiyorum: Biliyorsu
nuz, geçmişte, Avrupa insan Hakları Komisyonu üyeleri Türkiye'ye gedi ve Devlet Güvenlik
Mahkemesi Başkanlığından, bazı konularda bilgi istedi; Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı,
"Ben bilgileri vermem" dedi. Sayın Adalet Bakanı da, "Efendim, savcıya ben de söz
geçiremiyorum" dedi ve dolayısıyla bu savcının tutumu yüzünden, Türkiye'de, dış devletler
tarafından, insan hakları ihlali konusunda yapılan araştırmalar sonuçsuz kaldı. Bu, aynı za
manda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin itibarını da sarsan bir olay oldu.
Maddede, komisyonun görevleri ile ilgili olarak "Bakanlıklarla, Genel ve Katma Bütçeli
Dairelerden, mahallî idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini çağı
rıp bilgi almak yetkisine sahiptir" dedikten sonra, acaba, tekrar, Devlet Güvenlik Mahkemesi
Sayın Savcısı, "Ben bağımsız bir yargı mensubuyum; dolayısıyla, bu konularda istenen bilgile
ri vermem" gerekçesini ileri sürerek bir direnmede bulunabilecek midir?
Bu, bence önemli bir konu. Tabiî, komisyon gerekli gördüğünde, uygun bulacağı uzman
ların bilgilerine başvurabilir; hatta özel kişilerden bilgi isteyebilir. Burada özellikle şunu da vur
gulamak gerekmez mi: Bu bilgileri vermeyen, özellikle kamu görevlileri, genel ve katma bütçeli
idarelerin yetkilileri, nasıl bir müeyyide ile karşı karşıya kalacaklar? Sayın Bakanlık acaba bu
konuda ne düşünüyor?
Ben, geçmişte, üzerinde gerçekten çok tartışılan, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinin
bazı uygulamaları nedeniyle Türkiye'de yarattığı tartışmaları da bu vesileyle burada sona erdi
recek bir açıklamanın yapılmasını bekliyorum.
Saygılar sunarım efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç.
ÖNER MÎSKI (Hatay) — Sayın Başkan, burada bir sorum olacak efendim.
— 516 —

T.B.M.M.

B : 42

5 . 12 . 1990

O:1

BAŞKAN — Buyurun Sayın Miski.
ÖNER MtSKt (Hatay) — Efendim, buradaki "Ankara dışından" kasıt, yurt dışına git
meyi de kapsıyor mu? Eğer öyle ise, Türkiye'nin yurt dışında böyle bir komisyonu çalıştırması
gerekir. Oraya bir ilave yapmak gerekmez mi?
BAŞKAN — Efendim, 6 ncı maddede bu konuyla ve bunların tahsisatlarıyla ilgili hüküm
var.
Sayın Bakanlık bu hususta şimdiden bir şey söylemek ister mi, yoksa 6 ncı maddeyi mi
bekleriz?
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — 6 ncı maddede
bu hüküm var efendim.
BAŞKAN — Tamam efendim.
5 inci madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok.
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
6 ncı maddeyi okutuyorum:
Komisyonun Çalışma Usul ve Esaslan
MADDE 6. — tnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, üye tamsayısının en az üçte biri ile
toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sayısı hiçbir
şekilde üye tamsayının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.
Komisyon, incelemelerini alt komisyonlar kurmak suretiyle de yapabilir.
Komisyon, görevleri ile ilgili olarak hazırladığı raporları Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunar. Bu raporlar Danışma Kurulunun görüş ve önerisi ile Genel Kurul Gündemine
alınabilir ve okunmak suretiyle veya üzerinde görüşme açılarak bilgi edinilir.
Komisyon raporları Başbakanlık ve ilgili bakanlıklara da Başkanlıkça gönderilir.
Komisyonun gerekli görmesi halinde; inceleme konusunun sorumluları hakkında genel hü
kümlere göre kovuşturma veya işlem yapılabilmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığınca Komisyon raporu ilgili mercie bildirilir.
Komisyon çalışmaları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelere ait giderler,
Komisyonun Kararı ve TBMM Başkanının onayı ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine
göre TBMM Bütçesinden karşılanır.
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Madde üzerinde verilmiş olan önerge?.. Yok.
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul
edilmiştir.
7 nci maddeyi okutuyorum:
tnceleme ve Sonucun Bildirilmesi
MADDE 7. — tnsan Haklarını tnceleme Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığınca havale olunan başvurular ile ilgili konuları inceler.
Komisyon, başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlem hakkında başvuru sahibine
en geç üç ay içinde bilgi verir.
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BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Madde üzerinde verilmiş olan önerge?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir.
8 inci maddeyi okutuyorum:
Uygulanacak tçtüzük
MADDE 8. — tnsan Haklarını tnceleme Komisyonunun çalışmalarında, bu Kanunda sa
rahat olmayan hallerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü hükümleri uygulanır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü gere
ğince komisyonlar üzerinde haiz olduğu denetleme yetkisi bu Komisyon için de geçerlidir.
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Madde üzerinde verilmiş olan önerge?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir.
9 uncu maddeyi okutuyorum:
Yürürlük
MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde yürülüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
10 uncu maddeyi okutuyorum:
Yürütme
MADDE 10. — Bu Kanun Hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Bakan
lar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Teklifin tümünü oylamaya koymadan evvel, oyunun rengini belli etmek için söz isteyen
sayın üye var mı? Yok.
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Hayırlı olsun.
2. — 2954 Sayılı Kanunun 13 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/744) (S. Sayısı : 463) (1)
BAŞKAN — 2 nci sıradaki, 2954 sayılı Kanunun 13 üncü Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Müzakerelere başlıyoruz.
Geçen birleşimde tasarının 1 inci maddesinin oylamasında kalmıştık; şimdi 1 inci madde
yi tekrar oylarınıza sunuyorum: 1 inci maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
(1) 463 S. Sayılı Basrnayazı 28.11.1990 tarihli 39 uncu Birleşim tutanağına eklidir.
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2 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2 — Bu Kanun 1.7.1990 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3 — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunmadan önce, oyunun rengini belirtmek için söz isteyen
sayn üye var mı? Yok.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş ve
kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.

3. —İstiklal Madalyası Hrilmis Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlan
sı Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasanst ve Plan ve
Komisyonu Raporu (1/762) (S. Sayısı : 497) (1)
BAŞKAN — Alınan karar gergince, 50 nci sırada bulunan, tstiklal Madalyası Verilmiş
Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun
görüşmelerine başlıyoruz.
Hükümet ve Komisyon yerindeler.
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: Raporun okunması
nı kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1 inci Maddeyi okutuyorum:
İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması
Hakkında Kanunun 2 nd Maddesine Bir fikre Eklenmesine Dair Kanun Tasana
MADDE 1. — 24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı tstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Va
tanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 26.9.1990 tarihli ve 3660
sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Bu Kanun kapsamına girenler ile bunların eşleri ve dul eşleri Genel ve Katma Bütçeli daire
ve idarelere ait veya bağlı hastanelerde ücretsiz tedavi edilirler. Ayrıca, bu tedavi kurumların
dan ve dışardan alacakları ilaç bedelleri devlet tarafından ödenir.
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?..
Sayın Genç, buyurun.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun tasarısı,
26.9.1990 -tarih çok önemli- tarihli ve 3660 sayılı Kanunla, burada Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde yaptığımız bir değişiklik sırasında meydana gelen önemli bir hata nedeniyle Hükümet
çe karşımıza getirilmektedir.
(1) 497 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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Ben, özellikle Hükümeti bu vesileyle uyarmak istiyorum. Yani, 26.9.1990 tarihinde çıkan
bir kanun, daha sonra, 19.11.1990 tarihinde yeniden değiştirilmek suretiyle Türkiye Büyük Millet
Meclisine sevk ediliyor.
Bu. Hükümetin, kanun tasarılarının hazırlanmasında çok ciddi bir çalışma yapmadığını;
hatta, Türkiye Büyük Millet Meclisine de pek fazla önem vermediğini açıkça göstermektedir.
Burada. Hükümet veya komisyonlar, belirli konularla ilgili olarak yaptıkları yasa değişik
liklerini, yasa tasarılarını enine boyuna tartışmalıdırlar; hatta, Anayasaya göre, belli kanun ta
sarıları Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmeden önce, Danıştayın da istişarî mütalaası
na başvurulması anayasal bir zorunluluk iken, -zorunluluk değil de, istişarî mahiyette- buna
şimdiye kadar mâalesef Hükümet başvurmamıştır; başvurmaması sonucunda da, işte biliyor
sunuz, üç ay, beş ay gibi aralarla, yapılan büyük hatalar yüzünden, Türkiye Büyük Millet Meclisi
aynı kanunlar üzerinde meşgul edilmekte ve böylece gereksiz yere zaman kaybına sebep olun
maktadır. Biz, bunu söylüyoruz: anlayan anlar tabiî...
Sayın milletvekilleri, diğer bir konu: Biliyorsunuz, vatanın savunmasında zaman zaman
görev almış bulunan insanlarımız vardır. Elbette ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeteri kadar
ekonomik güce sahip bir devlettir; ben buna inanıyorum. Vatanı ve milleti belirli yerlerde sa
vunmuş veyahutda milletin şanını, şöhretini dış güçlere karşı savunmuş kişilerimiz vardır: Mesala, Kore gazileri vardır; mesela, Kıbrıs harekâtına katılmış askerlerimiz vardır...
Şimdi, ben beklerdim ki, Hükümet bu tasarıyı getirirken, bu insanların da mağduriyetini
telafi etsin. Maalesef, Türkiye'nin bütçesi bakımından çok önemli bir yer tutmayan böyle bir
konuda, bu insanlara da herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
Geçmişte, mesela 12 Eylül 1980'den sonra, Kore'de savaşa katılan kişilere maaş ödeniyor
du; maalesef, sonra o kaldırıldı. Tam aklımda değil ama, Kıbrıs Harekâtına katılan askerlerin
kendilerine ve eşlerine trenlerde belirli bir seyahat kolaylığı var; ama, bu insanlar, en azından,
bu memleket için, bu millet için, belli bir zamanda, kendi hayatlarını tehlikeye atmak suretiyle
bir askerlik görevi yapmışlardır. Bu koşullar altında, gerek Kıbrıs'ta, gerekse Kore'de askerlik
yapan bu Mehmetçiklere de, kanaatimce, belirli bir seviyede maaş bağlanmalıdır. Hükümetin
bu konuda, esaslı bir incelemeye dayanan bir tasarıyı hazırlayıp, en kısa zamanda Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sevk etmesini dilemekteyim.
Bu vesileyle bu hususu dile getirmek için karşınıza çıktım.
Saygılar sunuyorum efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç.
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok.
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:
MADDE 2. — Bu Kanun 1.11.1990 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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3 üncü maddeyi okutuyorum:
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylamaya sunmadan önce, reyinin rengini bildirmek için söz isteyen sa
yın üye var mı? Yok.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş, ka
nunlaşmıştır.
Hayırlı olmasını diliyorum.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bu yasa açık oylamaya tabi değil mi?
BAŞKAN — Açık oylamaya tabi değil efendim.

4. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Say
Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayûı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinm (h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun T
ve Mülî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (1)
BAŞKAN — Biraz önce kabul edilen Danışma Kurulu teklifine göre 4 üncü sıraya gelmiş
bulunan, Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayı
lı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin (h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının müzakeresine ge
çiyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır.
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir.
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen?..
SHP Grubu adına Sayın Fuat Erçetin, buyurun.
SHP GRUBU ADINA MEHMET FUAT ERÇETİN (Edirne) — Sayın Başkan, sayın miN
letvekillerifkanu, bir üniversitede Türkiyat Araştırma Enstitüsü kurmaktan çıkarılmış, hiç de
hazırlık yapılmadan ve çeşitli üniversitelerin kendi talepleri de olmadan, her üniversiteye bir
Türkiyat Araştırma Enstitüsü kurulması yarışına girilmiştir.
Enstitüde kapsamlı ve içerikli, ciddi çalışmalar yapılabilmesi için gerekli olan koşullar
ve uygun olan bir ortam sağlanmamıştır. Böyle bir kuruluşa hazırlanmadan, kurulacak ensti
tüden beklenen yararı ummak, olanaksızdır. Dil Tarihte Türkoloji bölümü var; sınırlı öğrenci
si var; araştırma yapar... Bunun dışında bir Türkoloji Enstitüsü kurulmasına gerek yoktur. Sonra,
kurulduğu takdirde de, buradan mezun olanlar ne yapacak? Çünkü, bu enstitü aynı zamanda
yüklü bir kadro da istiyor. Üniversiteler için bütçede kısıtlamalar getirilirken, bu kadrolar ne
reden karşılanacaktır?
(1) 397 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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Bunun dışında, ben, bu teklifin gelişinden de birtakım zorlamalar olduğu kanaatindeyim.
Şöyle ki: Enstitü kavramı için yasayı açıp bakıyoruz; 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunu
nun 3 üncü maddesinin (0 fıkrası, enstitüyü, (j) fıkrası ise uygulama ve araştırma merkezini
tanımlamıştır.
" 0 Enstitü : Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında
lisansüstü, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim
kurumudur" deniyor, yani yüksek lisans ve doktora eğitimini kapsıyor bu konu.
Maddenin (j) fıkrası ise, "Uygulama ve Araştırma Merkezi: Yükseköğretim kurumların
da eğitim - öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek
dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaların sür
dürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur" diyor.
Şimdi bir de üniversitenin organlarına bir bakalım. 2547 sayılı Yasanın 5 inci maddesinin
(0 fıkrası; "... enstitü ve yüksekokullar, devlet kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultu
sunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü veya
önerisi üzerine kanunla kurulur" diyor. Yani, bir enstitü kurabilmeniz için, yükseköğrenimin,
bir planlama çerçevesinde yapılması gerekli.
Gene bu kanunun 6 ncı Maddesinin (c) fıkrasında, Yükseköğretim Kurulunun organları
sayılıyor ve ortaya görevlerini koyuyor. Bu fıkraya göre, Yükseköğretim Genel Kurulu, Yükse
köğretim Kuruluna seçilen kişilerden oluşmaktadır." Genel Kurul, Yükseköğretim Yasasında
kendisine verilen görevlerden uygun gördüklerini yürütme kuruluna devredebilir" diyor.
Burada, bir, genel kurulun alacağı kararlar, bir de genel kurulun vereceği görevlerle çizil
miş dar bir görev çerçevesi ile, yönetim kurulunun hangi kararları alabileceğini söylüyor.
Yine, "yükseköğretimin planlanması ve düzenlenmesine ilişkin görevleri yürütme kurulu
na devredemez" deniyor. Burada şuna bağlamaya çalışıyorum: Enstitünün, yükseköğrenimin
planlanması çerçevesinde kurulması gerekiyor. Bu görev de, Yükseköğretim Genel Kuruluna
aittir; bu görevleri yalnız genel kurul yapar; yönetim kurulunun yapabileceği görevlerin içeri
sinde değil.
Devlet kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretimin planlanması
çerçevesinde, bir üniversite içinde enstitü açılması ile ilgili olarak, doğrudan veya üneversiteden gelecek önerilere dayalı karar almak ve gereği için Millî Eğitim Bakanlığına sunmak göre
vi, genel kurulundur.
Burada bir zorlama var dedim; çünkü özel kişilerden bu istek geliyor, yönetim kurulu da
bu konuda karar alıyor ve getiriyor. Yönetim kurulu bu kararı getiremez. Çünkü, planın veri
sinde gayet açık; böyle bir enstitü açılmasına dair bir master plan da yapılmamış burada. Ge
nel kurulun yapacağı, alacağı bir kararı, yönetim kurulu buraya getiriyor. Nasıl getiriyor? Özel
kişilerin istekleri doğrultusunda bir, zorlama ile getiriyor.
Konuşmanın başında da söyledim; enstitü açılması böylece bir yarış haline, bir siyasî gö
rüntü haline getiriliyor. Yasanın getiriliş şekli de yanlıştır, terstir ve amacına da uymamaktadır.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erçetin.
Gruplar adına başka söz almak isteyen?.. Yok.
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Şahsı adına Sayın Tez, buyurun.
İBRAHtM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Genel Kurulu en derin
saygılarımla selamlıyorum.
Üniversiteler, yeni bilgi üreten bilimsel düşünme yöntemlerini öğreten kurumlardır. Okul
ise, var olan yerleşik bilgileri aktarma kurumudur.
Üniversitelerimiz, ne yazık ki, on yıldan beri, okula dönüştürülmüştür. Ülkemizde hak
ve özgürlükler sınırlanırken, üniversiteler de bundan paylarını almışlardır.
Üniversitelerimizden 327 öğretim üyesi gereksiz atılmıştır. Üniversitelerimizden 860 öğre
tim üyesi ayrılmak zorunda bırakılmıştır. Aynı sayı, üniversitelerimiz için yüzde 10 kayıp anla
mına gelmektedir. Üniversitede kalanlar ise, içinde bulundukları koşullar nedeniyle, özgür ça
lışma ve bilimsel üretimden uzaklaşmış, araştırma ve yayın uğraştan büyük oranda durmuştur.
öğretim üyeleri, ekonomik nedenlerle, haftada 28 saat, ayda 112 saat gibi ağır bir ders yükü
nün altına girmiş, bu durumla karşıkarşıya bırakılmıştır.
Üniversitelerde öğrenci sayısı plansız ve programsız artırılmış, öğretim üyesi kaybı nedeni
ile, öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı yüzde 100 artmıştır.
YÖK, öğretim üyesi eksikliğini gidermek için dışarıdan öğretim üyesi getiriyor; hem de
Türk bilim adamlarına verdiği maaştan fazla maaş vererek bilim adamı getiriyor. Gelenler ise
yetersiz. Gerçek bilim merkezlerinden ise Türkiye'ye hiç kimse gelmiyor, Batıdan hiç kimse gel
miyor. YÖK'ün yıkımı, öğretim üyesi fidanlığı sayılan yüksek lisans ve doktora programlarını
tümüyle çökertmesiyle sürdürülüyor. Üniversiteyi bitiren en büyük yetenekler, çoğu kez para
sal nedenlerle bu programı izleyemiyorlar, çoğu kez de, düşünce ve araştırmanın olanaksız kı
lındığı bu ortamı seçmiyorlar.
Yurt dışına yılda 50 - 100 milyon Türk Lirası harcayarak öğretim üyesi adayı gönderme
girişimlerinde başarısızlıklar halen devam ediyor. Bu uygulamalarla, üniversite özerkliğinin YÖK
(!) edildiği bir ortamda, bilimsel araştırma ve yayınları tümüyle azalmış, öğrenim niteliği bü
yük ölçüde geriletilmiştir. O ölçüde pek çok üniversite, temel bilimlerde yerleşik bilgileri bile
içermeyen, bağnaz, ilkel ve tümüyle bilim dışı uygulamalarla dolu ders notlarıyla öğrencilerin
beyinleri yıkanıyor. Bu eksiklikleri, yetersiz laboratuvarlar, kütüphaneler, barınma, beslenme,
ulaşım olanaksızlıkları tamamlıyor. On yıllık uygulama sonucunda yükseköğrenimde gerçek
bir çöküntü yaşanıyor. Yükseköğrenimin paralı olmasına geçilmek isteniyor.
Birkaç yıl öncesi yapılan bir araştırmaya göre, üniversiteye girme olasılığı, bir çiftçi çocu
ğu için 1 ise, işçi çocuktan için bunun 2,8 katı, esnaf ve sanatkâr çocukları için 4,7 katı, serbest
meslek sahiplerinin çocukları için 6,9 katı, memur çocukları için 8,4 katı, tüccar çocukları için
9,9 katı, sanayici çocukları için ise 34,3 katı oluyordu. Günümüzde gelir bölüşümünün çok
daha eşitsiz, adaletsiz bir duruma geldiği düşünülürse, bu dengesizliğin çok daha bozulduğu
açıktır, nettir.
Yükseköğrenim kurumları, sosyal adalet anlayışıyla hiçbir biçimde bağdaşmayan bir ya
pıdadır. Yeni bir ders yılına girildi üniversitelerimizde. Üniversitelerimizin, neredeyse kalıcı ni
telik kazanan sorunlarla karşı karşıya oldukları görülüyor, izleniyor. Toplumsal ve ekonomik
gelişmenin en önemli öğelerinden biri olması gereken üniversitelerimizin temel sorunlarının
çözümünü, günümüzde, ertelenemez ulusal bir görev özelliğinde görüyoruz.
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Bilindiği gibi, bilirnsel ve teknolojik gelişmeler günümüzde baş döndürücü bir hızla de
vam ediyor. Beyin gücüne dayalı üretim sürecinin yakalanması ve geliştirilmesi tüm ülkeler için
bir ulusal sorun özelliği taşıyor. Ülkemizin bu büyük yanşa katılmasının yolu, üniversiteleri
mizin etkin ve yetkin, verimli çalışmalarından geçiyor. Üniversitelerimizin, buna ek olarak, top
lumsal, ekonomik gelişmede ve kalkınmada öncülük etmeleri gerekiyor, bekleniyor. Toplumu
muzun en yetenekli beyinlerinin, çağdaş bilgi ve becerilerle donatılması ve nitelikli bir biçimde
üretim süreçlerine katılmalarının sağlanması büyük önem ve özen taşıyor.
Üniversitelerimizin, gerek dünyadaki gelişmeler, gerekse yerli gereksinmelerin karşılan
masında, olmaları gereken bir konuda bulunmadıkları açık bir gerçektir.
1. Üniversitelerle ilgili olarak yeni bir yasal düzenlemeye gereksinim vardır.
2. Ulusal bir insan gücü planlaması yapılmalıdır.
3. Üniversitelerin önündeki giriş yığılması gibi konularda ayrıca ciddi önlemler alınmalıdır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilimsel araştırma ve öğretim özgürlüğü, çağdaş üni
versite anlayışının vazgeçilmez önkoşuludur. Üniversitelerimiz, sınırlamalarla, yıllardır bilim
sel özgürlükten uzak bulunuyor. Çalışma ortamı özgür olmazsa, araştırma ve öğretim olamaz.
Bilimsel özgürlüğün temeli, üniversite özerkliğidir.
Üniversiteler yönetsel ve para bakımından özerk olmalıdır.
Üniversite yönetimlerine seçimle gelinmelidir.
Bu sorunların giderilmesi için yasal düzenlemelere gidilmelidir. Bilimsel üretimin hızlan
ması için yeni yollar aranmalıdır. Üniversite özerkliği, biçimsel özgürlük, öğretim ve araştırma
için, etkin ve verimli çalışma için kesin bir zorunluluk getirilmelidir.
Dünyada beyne dayalı üretimde büyük yenilikler oluyor. Teknolojiye dayalı üretim hız ka
zanıyor. Ülkemizin, dünyadaki bu gelişmeleri, yenilikleri yakalaması kesin koşuludur. Üniver
sitelerimizde özgür ortam yaratılmazsa, dünyadaki gelişmeler yakalanamaz.
tnsan gücü planlaması, YÖK düzenlemeleriyle yerine getirilemez. Dersler, laboratuvarlar,
yemekhane, barınma olanaklarının yetersizliği, eğitim ve öğretimin kapasitesini olumsuz yön
de etkilemektedir.
öğrencilerin yetenekleri açığa çıkamıyor, gelişmeleri sağlanamıyor. Üniversitelerimize öğ
renci alımı iki sınavla yapılıyor. Sınav sonuçlarında, öğrenciler, yeteneklerine göre bölümlere,
meslek dallarına değil, puanlarına göre, uyumlu olmadıkları bilim dalında öğrenim görme du
rumuyla karşı karşıya bırakılıyor. Bu yanlışlıklar düzeltilmelidir.
Üniversite öncesi meslek seçimi için çağdaş yöntemler bulunmalı ve hayata geçirilmelidir.
Gençlerimize sahip çıkacağız. Üniversitelerimize sahip çıkacağız.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; üniversitelerimiz, öğretim üyelerimiz, son çıkarılan "tür
ban yasasıyla" zora sokulmuştur. Bu yasayla, öğretim üyelerimizin görevlerine engel konul
muştur; bu yasa, öğretim üyelerinin elini kolunu bağlamıştır.
Ülkemizde gençlerimizin iyi yetişmesini istemeyen güçler vardır. Çağdaş eğitim almak is
teyen gençlerimizi sonuna kadar savunacağız, arka çıkacağız, sahip çıkacağız.
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YÖK Başkanı, bu uygulamalardan memnun olamaz. Üniversitelerimizi ilgilendiren bu ya
sayla ilgili olarak Anayasa Mahkemesine gitmişizdir, Anayasa Mahkemesinin de gerekli önle
mi alacağı kanısında ve duygusundayız.
Bilim adına bu işlemler yapılamaz. Bilim adamlarına saygılı olmalıyız. Bilimsel özgürlü
ğün temeli budur. Cumhuriyete karşı harekete, Cumhuriyetçiler daima sahip çıkmışlardır; biz
de, cumhuriyetçilerin çocukları olarak buna sahip çıkacağız.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geleceğe güvenle bakmak isteyen her ulus, gençliğini
güvenle yetiştirmek zorundadır. Biz de gençliğimizi güvenle yetiştirmek zorundayız.
Bu duygular içinde Genel Kurulu en derin saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından
alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tez.
MEHMET ŞİMŞEK (Konya) — Sayın Başkan, şahsım adına söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şimşek.
MEHMET ŞtMŞEK (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aşağı yukarı bütün
dünya ülkelerinde, kurulmuş bulunan ve öğretim yapan Türkiyat enstitülerinin Türkiye'de açıl
ması teklifîni getirerek, bir eksikliği doldurmak, tamamlamak istedik; fakat öyle konuşmalar
yapıldı ki, sanki, Türkiye'de Türkiyat Enstitüsü açılmakla kıyamet kopacak!.. Açıkçası buna
şaşırdım.
Bu teklifi neden getirdiğimiz hakkında kısaca bilgi vermek üzere söz aldım. Hepinizi say
gıyla selamlıyorum.
Aşağı yukarı Avrupa ülkelerinin hepsinde, Amerika'da, Kanada'da ve Afrika ülkelerinin
bir kısmında Türkiyat enstitüleri mevcuttur ve çok değerli ilim adamları yetiştirmektedir. Ben
şahsen, Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türk Milleti olarak bir Türkiyat enstitüsüne sahip bulunamayışımızdan dolayı üzgünüm. Bu üzüntümden dolayı, bir boşluğu doldurmak üzere bu
kanun teklifini yapmış bulunuyorum,
Bir Macaristan'a gidiyoruz, karşımıza 10 tane, Türkçe konuşan, Türkoloji mezunu çıkı
yor. Tarihini tam hatırlamıyorum -1974 yılı olabilir, yanlış söylüyorsam bağışlayın- Fransa'da
idim, Osmanlıca öğrenmek için bir enstitüye devam ediyordum. O tarihlerde De Gaulle, Fran
sız Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'yi ziyaret edecekti, o zaman Fransız arkadaşlarımdan Bake
Granebaume, De Gaulle Türkiye hakkında tam bir ay boyunca hocalık yaptı. Yani, Türkiye'ye
gelmeden önce, o ülkeyi öğrenmek, geleneklerini öğrenmek ve Türkiye'de başarılı temaslar ya
pabilmek için kendisine özel hoca tuttu ve Türkiye'ye de o arkadaşımızla beraber geldi.
Bir yabancı ülke cumhurbaşkanı veya yabancı ülke üniversiteleri, Türkiye ile ilgili bu ka
dar ciddî araştırmalar yaparken, biz Türk Milleti olarak bir Türkiyat Enstitüsünün kurulma
sından neden rahatsız oluyoruz, bir...
Gerçi arkadaşlarımız fazla rahatsızlık belirtmediler ama, birtakım çekincedeki se
bepleri izah ettiler. Sayın Erçetin'in izahı genellikle yerinde; ama, bir iki ufak yanlışı var.
Koskoca Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri, yani, 27 tane üniversite içerisinden -kusura
bakmayın, rahatsız olduğum için çok rahat konuşamıyorum, sesim biraz kısık- sadece
4 üniversitede kurulması teklif edildi. Yani, bu 4 üniversite senelerce hazırlık mı yapa
cak, bir Türkiyat enstitüsünü yürütemeyecek kadar zayıf mı üniversitelerimiz,
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bir Türkiyat enstitüsünün kuruluşunu beceremeyecek kadar ilmî seviyeden yoksun mu Türkiye
Cumhuriyeti üniversiteleri!.. ..8, 10, 12 fakülteyi yürüten, eğitim yapan bir Türkiye Cumhuri
yeti üniversitesi, ne hazırlığı yapacak, bir enstitüyü yürütmek için dört-beş yıl hazırlık mı
yapacak!?.
Bütün kadroları hazır... Kadrolarıyla ilgili bütün konuları YÖK temsilcileriyle komisyon
da görüştük; kadrolar rötuştan geçti, bir kısmı için "fazla" denildi, eksiltildi; bir kısmı için
"eksik" denildi, ilave edildi. Yani, öyle ayak üstü, hazırlanan teklif edilen bir kanun teklifi
değil bu; günlerce görüşüldü, konuşuldu. Komisyonda, enine-boyuna görüştük ve 1924'te Ata
türk tarafından kurulan bu Türkiyat Enstitüsü, 1981 yılında bir araştırma merkezi haline geti
rilmiş ve sanki usulen yürüyen bir merkez durumunda; ne kadrosu var, ne doğru dürüst talebe
si var ve ne de araştırma yapabiliyor; dört duvar arasında, levhası olan bir araştırma merkezi
halinde... Biz buna işlerlik kazandırmak ve Türkiye Cumhuriyetine, üniversitelerine yakışır bir
araştırma enstitüsü haline getirmek için teklifte bulunmuş idik; Plan ve Bütçe Komisyonu bu
nu 4'e çıkarmış. Gayet yerindedir, uygundur. Yabancı ülkeler, yani Avrupa ülkeleri, Amerika
ülkeleri, Türkiyat Enstütüsü açıp çalıştırırken, Türkiye Cumhuriyeti olarak, bizler de, lütfedin
4 tane enstitüsü açmış olalım. Zaten, YÖK bu kadroları, açılacak yeri ve diğer konulan yeni
den gözden geçirecek, böylece sistemi oturtmuş olacak, kontrolünü, ilmî seviyesini, ilmî araş
tırma sistemini YÖK yürütecek.
ikinci olarak şu konuya da temas etmek istiyorum: Daha birkaç kanun teklifi vermek dü
şüncesindeyim. Bir Balkan Araştırmaları Enstitüsü kurulsa, kötü mü olur? Bir Ortadoğu ile
ilgili kaç tane uzmanımız var? Soruyorum size arkadaşlarım: Bugün Balkanlarla ilgili kaç tane
uzmanımız var? Enstitümüz yok ki, uzmanımız olsun! Belki ilmî seviyede, o konularla ilgili
araştırma yapan profesörlerimiz, doçentlerimiz olabilir; ama enstitü seviyesinde, bir dahiliye
uzmanı, mütehassısı şeklindeki bir doktor gibi, Balkanlar konusunda uzman olan kaç araştır
macımız, kaç mütehassısımız var? Ben, olduğuna inanmıyorum.
Ortadoğu bugün günlerdir, aylardır konuşulan bir mesele... Dünyanın meseleleri konu
sunda bir beyindir Ortadoğu. Bir Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü kursak, kötü mü olur?
Daha bu teklifleri de getirmeyi düşünüyorum. Kaldı ki, Türkiyat Enstitüsünün kuruluşu da,
-şahsım adına konuştuğum için söylüyorum- gayet yerindedir, uygundur. Umut edilir ki, te
mennim odur ki, YÖK bu konuda, ciddî bir şekilde, ekiplerini, araştırma sistemini, kanunları
mız çerçevesinde kursun ve bir an önce çalışmaya başlasın.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şimşek.
Başka söz isteyen?.. Yok.
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum:
KENAN SÜZER (Tokat) — Karar yetersayısını arar mısınız efendim...
BAŞKAN — Kabul edenler?.. Kabul etmeyenler?..
Efendim, karar yetersayısı yoktur.
Ara versek de bulamayacağımız fikrindeyim.
Bu nedenle, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 6 Aralık 1990
Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 18.02
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GELEN DİĞER İŞLER
1. — 2954 Sayılı Kanunun 13 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/744) (S. Sayısı : 463) (Dağıt
ma tarihi : 18.10.1990)
2. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun^ 14 üncü Maddesinin
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990)
3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi :
12.4.1990)
4. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za
rarlarının önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına
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(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek)
(Dağıtma tarihleri : 28.11.1989; 18.4.1990)
5. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990)
6. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları : 155 ve
155e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990)
7. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990)
8. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Saydı Devlet
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı :
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990)
X 9. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı :
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990)
X 10. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Saydı
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma
tarihi : 15.5.1990)
X 11. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapdması
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990)
12. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Saydı
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirdmesi,
Bu Kanuna iki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi :
17.5.1990)
13. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Saydı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195)
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990)
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14. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
15. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları. Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
16. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet KomisyonJarı Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
17. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
18. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi :
20.5.1990)
19. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
20. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
21. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
22. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
23. — içel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990)
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24. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazbğının Kaldı^
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi x
29.5.1990)
X 25. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27,9.1990)
X 26. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve Öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990)
X 27. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27,9.1990)
28. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990)
29. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990)
30. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990)
31. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990)
X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990)
X 33. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1990)
X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu-
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ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605)
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990)
35. — istanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 31.10.1990)
36. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990)
X 37. — Avrupa Yere] Yönetimler özerklik ŞartTnın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690)
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990)
X 38. — Malatya Milletvekili Galip DemireFin, Bankalar ve Sigorta Şirketleri ile
özel Finans Kuruluşlarının Vakıf Eski Eserlerinin Onarım ve Restorasyon Giderlerine
İştiraki Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sa
yısı : 478) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990)
X 39. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 482)
(Dağıtma tarihi : 5.11.1990)
40. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi : 8.11.1990)
X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484)
(Dağıtma tarihi ı 8.11.1990)
X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında
Hukukî işbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485)
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990)
X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483)
(Dağıtma tarihi: 8.11.1990)
X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu-
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ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609)
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990)
X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi :
8.11.1990)
X 46. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı • 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990)
X 47. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161)
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990)
48. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin'
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 28.11.1990)
49< — İzmir Milletvekili Işılay Saygm'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi :
3.12.1990)
50. — İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/762) (S. Sayısı : 497) (Da
ğıtma tarihi : 3.12.1990)

(X)

Açık oylamaya tabi işleri gösterir.
(42 nci Birleşim)

Dönem : 18

Yasama Yılı : 4

T. B. M. M.

(S. Sayısı: 498)

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Gümüşhane Milletve
kili Ülkü Gökalp Güney, istanbul Milletvekili Hasan Fehmi
Güneş ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, insan Haklarını
İnceleme Komisyonu Kanunu Teklifi ve Adalet ve Anayasa
Komisyonları Raporları (2/290)
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte su
nulmuştur.
Gereğini saygıyla arz ederiz.
Bülent Akarcalı
İstanbul
H. Fehmi Güneş
İstanbul

Ülkü Gökalp Güney
Gümüşhane
Vefa Tanır
Konya
GEREKÇE

Günümüzde bir ülkenin uygarlık derecesi bilim ve teknoloji alanındaki başarılarından çok,
insan haklarına gösterdiği saygıyla olabiliyor. Çağdaş medeniyetin temel dayanağı olan hür dü
şünce demokrasi ve insan haklan gibi konular ister doğu, ister batı, tüm ülkelerin gündemine
girmiştir.
Mevcut uluslararası sözleşmeler çerçevesinde insan haklarının ne şekilde geliştirilebilece
ği, toplumların bu konularda nasıl bilinçlendirileceği gibi hususlar, gerek sözleşmeler gerek millî
mevzuat açısından uluslararası planda devamlı olarak incelenmektedir. Bir iç politika konusu
olmaktan çıkmış bulunan insan haklan konusu geriye dönülemeyecek bir süreç olarak diplo
matik belgelerden çıkıp hayata geçirilmeye başlamıştır.
İnsanı en üstün değer olarak gören Türkiye'de, Türk insanının arzu ve beklentileri doğ
rultusunda bu alanda önemli gelişmeler kaydetmiştir. 1948 de kabul ettiğimiz Birleşmiş Millet
ler İnsan Hakları Beyannamesine ve 1954'te onayladığımız Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
ne ilaveten son iki yıl içinde, sözleşmede öngörülen kişisel başvuru hakkı vatandaşlarımıza ta
nınmış, Avrupa İnsan Hakları Divanının mecburî kaza yetkisi kabul edilmiş, işkencenin ve gayri
insanî ya da küçültücü.ceza veya muamelenin önlenmesine dair Avrupa Sözleşmesi ile işkence
ve diğer gayri insanî ve küçültücü muameleye karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi onaylanmıştır.
Türkiye, Avrupa Konseyinin Avrupa Hukuk Sahasını oluşturma çalışmalarına faal olarak
katılmaktadır. Siyasî, hukukî, kültürel, sağlık v.b. gibi geniş bir alanda Avrupa sözleşmeleri
nin büyük bir kısmını imzalamış ve onaylamıştır. Bugün Türkiye dünyada insan hakları ala
nındaki gelişmeleri izleyen bir Devlet olmaktan çıkmış, bu gelişmelere aktif olarak katılan bir
Devlet haline gelmiştir.
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Mevcut Yasalara rağmen meydana gelecek insan hakları ihlallerini; uluslararası taahhütle
re uygun olarak önlemek, yargısal koruma yanında Yasama Organınca da güvence altına alın
masını temin etmek bakımından olumlu bir adım olacağına inandığımız böyle bir komisyonun
kurulmasının, ülke dışında Türkiye'ye yöneltilen haksız eleştirilerin mesnetsiz bırakılmasına
ve gereken cevabın verilmesine de yardımcı olacağı inancı ile bu Kanun Teklifi hazırlanmıştır.
Adalet Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No. : 2/290
Karar No. : 40

28.11.1990

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Gümüşhane Milletvekili Ülkü Gökalp Güney, İs
tanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın; İnsan Haklarını
İnceleme Komisyonu Kanunu Teklifi Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları temsilcilerinin de katıl
malarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine ge
çilmesi kabul edilmiş ve maddeler üzerindeki kabul ilave ve değişiklikler aşağıdaaçıklanmıştır.
Teklifin 4 üncü maddesinin (c) bendinde yer.alan "veya resen" ibaresi görüş ve öneri bildirmenin istem üzerine olması uygun görülerek metinden çıkarılmış, (d) bendinde yer alan "ka
rakollar, nezarethaneler, hapishaneler ve sağlık kurumları dahil uygun görülen kamu kurum
ve kuruluşlarında" ibaresi bent kapsamını genişletmek amacıyla çıkarılmış, (e) bendinin sqnuna "veya gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletmek" ibaresi eklenmiştir.
Teklifin 5 inci maddesinin son fıkrası 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek
reterliği Teşkilat Kanununa 21.12.1989 Tarihli 3594 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen
Ek 1 inci madde karşısında gereksiz görülerek metinden çıkarılmıştır.
Teklifin 6 ncı maddesİnvi/heşinci fıkrasındaki "adlî" kelimesi idarî mercileri de kapsama
sı için metinden çıkarılmıştır.
Teklifin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ile komisyonca tespit edilen görevleri"
ibaresi komisyonun resen görev tespit etmesinin görev kapsamını çok genişleteceği düşünüle
rek metinden çıkarılmıştır.
Teklifin diğer maddeleri aynen'kabul edilmiştir.
Raporumuz Anayasa Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur.
Başkan
A/paslan Pehlivanlı
Ankara
Üye
Hasan Namal
Antalya
Üye
Abdülbaki Albayrak
İstanbul
Üye
Bülent Akarcalı
İstanbul
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Üye
Mehmet Çevik
Ankara
Üye
Mehmet Kahraman
Diyarbakır
Üye
Ali Haydar Erdoğan
İstanbul
Üye
Ömer Türkçakal
Kocaeli
(S. Sayısı : 498)
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Anayasa Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anayasa Komisyonu
Esas No. : 2/290 "
Karar No. : 34

4.12.1990

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınızca 28.11.1990 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, istanbul Milletvekili Bü
lent Akarcalı, Gümüşhane Milletvekili Ülkü Gökalp Güney, İstanbul Milletvekili Hasan Feh
mi Güneş ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın; İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu
Teklifi, Komisyonumuzun 4.12.1990 tarihli toplantısında, teklif sahiplerinden İstanbul Millet
vekili Bülent Akarcalı ile Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları temsilcilerinin katılmasıyla incelenmiştir.
Komisyonumuz, gerekçesi doğrultusunda kanun teklifini olumlu bularak maddelerine ge
çilmesini ve teklifi daha önce inceleyen Adalet Komisyonunun metninin görüşmelere esas alın
masını kabul etmiştir.
Teklifin, 1, 2, 3, 4, 5, 9 ve 10 uncu maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Adalet Komisyonunun kabul ettiği 6 ncı madde, beşinci fıkrasından, diğer kovuşturmala
rın da yapılabilmesini sağlamak için metinden "adlî" kelimesinin çıkartılması ile kabul edilmiştir.
Adalet Komisyonunun kabul ettiği 7 nci madde, birinci fıkrası, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığından havale edilen konulann mutlak görüşülmesini sağlayacak şekilde "incelenebilir"
kelimesinin "incelenir" şeklinde değiştirilmesi ile kabul edilmiştir.
Teklifin 8 inci maddesi cümle yapısı yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere-Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Kâmil T. Coşkunoğlu
Ankara
Sözcü
Mehmet Onur
Kahramanmaraş
Üye
Cengiz Dağyar
Antalya
Üye
M. Fuat Yazıcı
Manisa

Başkanvekili
Ledin Barlas
Adana
Üye
M. Sezai Fekuslu
Ankara
Üye
Sedat Doğan
Adana
Üye
Alaattin Fırat
Muş
Üye
Güneş Müftüoğlu
Zonguldak

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısu 498)
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ BÜLENT AKARCALI, GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY, İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HASAN FEHMİ GÜNEŞ VE
KONYA MİLLETVEKİLİ VEFA TANIR'İN TEKLİFİ
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu Teklifi
Amaç
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Dünya'da ve ülkemizde insan haklarına saygı ve bu
konudaki gelişmeleri izlemek suretiyle uygulamaların bu gelişmelere uyumunu sağlamak ve baş
vuruları incelemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir İnsan Haklarını İnceleme Ko
misyonunun kuruluş, görev, yetki, çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam.
MADDE 2. — Bu Kanun; TC. Anayasası ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Av
rupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi çok taraflı uluslararası belgelerde belirlenmiş bulunan in
san hak ve hürriyetleri ile uluslararası alanda genel kabul gören insan haklarını kapsar.
Komisyonun Kuruluşu
MADDE 3. — Üye sayısı Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca belirlenecek
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda; siyasî parti grupları ile bağımsızlar Meclisteki sayı
larının -boş üyelikler hariç- üye tamsayısına nispet edilmesi ile bulunacak yüzde oranına uy
gun olarak temsil edilirler.
Bu Komisyon üyelikleri için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır, tik seçilenlerin gö
rev süresi iki, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi üç yıldır.
Komisyon, Siyasî Parti gruplarının yüzde oranlarına göre, bir başkan, iki başkanvekili,
bir sözcü ve bir kâtip seçer. Bu seçim, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanan Komisyo
nun, toplantıya katılanlarının salt çoğunluğunun gizli oyuyla yapılır.
Komisyonun Görevleri
MADDE 4. — İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun görevleri şunlardır :
a) Uluslararası alanda genel kabul gören insan hakları konusundaki gelişmeleri izlemek,
b) Türkiye'nin insan hakları alanında taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla TC. Ana
yasası ve diğer millî mevzuat ve uygulamalar arasında uyum sağlamak amacıyla yapılması ge
reken değişiklikleri tespit etmek ve bu amaçla yasal düzenlemeler önermek,
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının gündemindeki konular hakkında, is
tem üzerine veya resen görüş ve öneri bildirmek,
d) Türkiye'nin insan hakları uygulamalarının; taraf olduğumuz uluslararası antlaşma
lara, Anayasa ve Kanunlara uygunluğunu incelemek ve bu amaçla, karakollar, nezarethaneler,
hapishaneler ve sağlık kurumları dahil uygun görülen kamu kurumu ve kuruluşlarında araş
tırmalar yapmak, bu konularda iyileştirmeler, çözümler önermek,
e) İnsan haklarının ihlale uğradığına dair iddialar ile ilgili başvurulan incelemek,
f) Gerektiğinde dış ülkelerdeki insan hakları ihlallerini incelemek ve bu ihlalleri o ülke
parlamenterlerinin dikkatlerine doğrudan veya mevcut parlamenter forumlar aracılığıyla sunmak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 498)

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN
tnsan Haklannı İnceleme Komisyonu
Kanunu Teklifi

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Kanunu Teklifi
Amaç
MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Kapsam
MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Komisyonun Kuruluşu
MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Komisyonun Görevleri
MADDE 4. — tnsan Haklarını İncele
me Komisyonunun görevleri şunlardır :

Amaç
MADDE 1. — Teklifin 1 inci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Kapsam
MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Komisyonun Kuruluşu
MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Komisyon Görevleri
MADDE 4. — Adalet Komisyonunun
kabul ettiği 4 üncü madde Komisyonumuzca
aynen kabul edilmiştir.

a) Uluslararası alanda genel kabul gö
ren insan hakları konusundaki gelişmeleri
izlemek,
b) Türkiye'nin insan hakları alanında
taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla T.C.
Anayasası ve diğer millî mevzuat ve uygula
malar arasında uyum sağlamak amacıyla ya
pılması gereken değişiklikleri tespit etmek ve
bu amaçla yasal düzenlemeler önermek,
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi komis
yonlarının gündemindeki konular hakkında,
istem üzerine görüş ve öneri bildirmek,
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 498)
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(İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Gümüşhane Milletvekili Ülkü Gökalp Güney, istanbul
Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Konya Milletvekili Vefa Tamr'ın Teklifi)
g) Her yıl yapılan çalışmaları, elde edilen sonuçları, yurtiçi ve dışında insan Haklarına
saygı ve uygulamaları kapsayan bir rapor hazırlamak.

Komisyonun Yktkileri
MADDE 5. — insan Haklarını inceleme Komisyonu, görevleri ile ilgili olarak, Bakanlık
larla Genel ve Katma Bütçeli Dairelerden, mahallî idarelerden, muhtarlıklardan, üniversiteler
den ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi istemek ve buralarda ince
leme yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir.
Komisyon, gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine başvurabilir ve An
kara dışında da çalışabilir.
Bakanlıklar ile buralara bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlardan süreli ya da süresiz çalıştır
mak üzere (mecburî hizmetliler ile sivil ve asker personel dahil olmak üzere) personel isteyebi
lir ve alabilir.

Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları
MADDE 6. — insan Haklarını inceleme Komisyonu, üye tamsayısının en ez üçte biri ile
toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yetersayısı hiçbir
şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.
Komisyon, incelemelerini alt komisyonlar kurmak suretiyle de yapabilir.
Komisyon, görevleri ile ilgili olarak hazırladığı raporları Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunar. Bu raporlar Danışma Kurulunun görüş ve önerisi ile Genel Kurul gündemine
alınabilir ve okunmak suretiyle veya üzerinde görüşme açılarak bilgi edinilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 498)
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

d) Türkiye'nin insan haklan uygulama
larının, taraf olduğu uluslararası andlaşmalara, Anayasa ve Kanunlara uygunluğunu in
celemek ve bu amaçla, araştırmalar yapmak,
bu konularda iyileştirmeler, çözümler
önermek,
e) tnsan haklarının ihlale uğradığına
dair iddialar ile ilgili başvuruları incelemek ve
ya gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere
iletmek,
O Gerektiğinde dış ülkelerdeki insan
hakları ihlallerini incelemek ve bu ihlalleri o
ülke parlamenterlerinin dikkatlerine doğrudan
veya mevcut parlamenter forumlar aracılığıyla
sunmak,
g) Her yıl yapılan çalışmaları, elde edi
len sonuçları, yurtiçi ve dışında tnsan Hak
larına saygı ve uygulamaları kapsayan bir ra
por hazırlamak.
Komisyonun Yetkileri
MADDE 5. — İnsan Haklarını incele
me Komisyonu, görevleri ile ilgili olarak, Ba
kanlıklarla Genel ve Katma Bütçeli Daireler
den, mahallî idarelerden, muhtarlıklardan,
üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve ku
ruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi istemek
ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini ça
ğırıp bilgi almak yetkisine sahiptir.

Komisyonun Yetkileri
MADDE 5. — Adalet Komisyonunun
kabul ettiği 5 inci madde Komisyonumuzca
aynen kabul edilmiştir.

Komisyon, gerekli gördüğünde uygun bu
lacağı uzmanların bilgilerine başvurabilir ve
Ankara dışında da çalışabilir.
Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları

Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları
MADDE 6. — tnsan Haklan tnceleme
Komisyonu, üye tamsayısının en az üçte biri
ile toplanır ve toplantıya katılanların salt ço
ğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter sa
yısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte bi
rinin bir fazlasından az olmaz.

MADDE 6. — tnsan Haklarını incele
me Komisyonu, üye tamsayısının en az üçte
biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt
çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter
sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte bi
rinin bir fazlasından az olamaz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 498)
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(İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Gümüşhane Milletvekili Ülkü Gökalp Güney, İstanbul
Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın Teklifi)
Komisyon raporları Başbakanlık ve ilgili bakanlıklara da Başkanlıkça gönderilir.
Komisyonun gerekli görmesi halinde; inceleme konusunun sorumluları hakkında genel hü
kümlere göre adlî kovuşturma veya işlem yapılabilmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığınca Komisyon raporu ilgili adlî mercie bildirilir.
Komisyon çalışmaları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelere ait giderler,
Komisyonun Kararı ve TBMM Başkanının Onayı İI6 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri
ne göre TBMM Bütçesinden karşılanır.

inceleme ve Sonucunun Bildirilmesi
MADDE 7. — İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığınca havale olunan başvurular ile Komisyonca tespit edilen, görevleri ile ilgili konuları
inceleyebilir.
Komisyon, başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlem hakkında başvuru sahibine
en geç üç ay içinde bilgi verir.

Uygulanacak içtüzük
MADDE 8. — İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun çalışmalarında, bu Kanunda sa
rahat olmayan hallerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü gereğince
komisyonlar üzerinde haiz olduğu denetleme yetkisine bu Komisyon için de haizdir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 498)

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

Komisyon, incelemelerini alt komisyon
lar kurmak suretiyle de yapabilir.
Komisyon, görevleri ile ilgili olarak ha
zırladığı raporları Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına sunar. Bu raporlar Danışma
Kurulunun görüş ve önerisi ile Genel Kurul
gündemine alınabilir ve okunmak suretiyle ve
ya üzerinde görüşme açılarak bilgi edinilir.
Komisyon raporları Başbakanlık ve ilgi
li bakanlıklara da Başkanlıkça gönderilir.
Komisyonun gerekli görmesi halinde; in
celeme konusunun sorumluları hakkında ge
nel hükümlere göre adlî kovuşturma veya iş
lem yapılabilmesi için, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığınca Komisyon raporu ilgi
li mercie bildirilir.
Komisyon çalışmaları ile ilgili olarak,
yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelere ait gi
derler, Komisyonun Kararı ve TBMM Başka
nının onayı ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu
hükümlerine göre TBMM Bütçesinden kar
şılanır.
inceleme ve Sonucunun Bildirilmesi
MADDE 7. — tnsan Haklarını incele
me Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığınca havale olunan başvurular ile
ilgili konuları inceliyebilir.
Komisyon, başvuruların sonucu veya ya
pılmakta olan işlem hakkında başvuru sahi
bine en geç üç ay içinde bilgi verir.
Uygulanacak içtüzük
MADDE 8. — Teklifin 8 inci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

Komisyon, incelemelerini alt komisyon
lar kurmak suretiyle de yapabilir.
Komisyon, görevleri ile ilgili olarak ha
zırladığı raporları Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına sunar. Bu raporlar Danışma
Kurulunun görüş ve önerisi ile Genel Kurul
gündemine alınabilir ve okunmak suretiyle ve
ya üzerinde görüşme açılarak bilgi edinilir.
Komisyon raporları Başbakanlık ve ilgi
li bakanlıklara da Başkanlıkça gönderilir.
Komisyonun gerekli görmesi halinde; in
celeme konusunun sorumluları hakkında ge
nel hükümlere göre kovuşturma veya işlem ya
pılabilmesi için, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığınca Komisyon raporu ilgili mer
cie bildirilir.
Komisyon çalışmaları ile ilgili olarak,
yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelere ait gi
derler, Komisyonun Kararı ve TBMM Başka
nının onayı ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu
hükümlerine göre TBMM Bütçesinden karşı
lanır.
inceleme ve Sonucun Bildirilmesi
MADDE 7. — İnsan Haklarını incele
me Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığınca havale olunan başvurular ile
ilgili konuları inceler.
Komisyon, başvuruların sonucu veya ya
pılmakta olan işlem hakkında başvuru sahi
bine en geç üç ay içinde bilgi verir.
Uygulanacak içtüzük
MADDE 8. — tnsan Haklarını İncele
me Komisyonunun çalışmalarında, bu Kanun
da sarahat olmayan hallerde, Türkiye Büyük
Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
gereğince komisyonlar üzerinde haiz olduğu
denetleme yetkisi bu Komisyon için de geçer
lidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Gümüşhane Milletvekili Ülkü Gökalp Güney, istanbul
Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'in Teklifi)
Yürürlük
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Bakan
lar Kurulu yürütür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 498)

— 11 —
(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
Yürürlük
MADDE 9. - Teklifin 9 uncu maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Yürütme
MADDE 10. — Teklifin 10 uncu mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

^

Yürürlük
^ ^
^
^

9

_

TekHfin 9 u n c u m a d d e s i
a y n e n k a b u ı edilmiştir.

Yürütme
MADDİ 10. — Teklifin 10 uncu madMADDE
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 498)

Yasama Yılı : 4

Dönem: 18

T. B. M. M.

(S. Sayısı: 497)

İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Ter
tibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ye Plan
ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/762)
TC.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayt: K.K. Gn. Md 07/101-17/05398

19M.1990

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 13.10.1990 tarihinde kararlaştırılan "İstiklâl Ma
dalyan Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında
Kanunun 2 nd Maddesine Bir flkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ekte gön
derilmiştir.
Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin teminini arz ede
rim.
Yıldırım Akbulut
Başbakan
GEREKÇE
İstiklâl Madalyası sahiplerine ödenmekte olan aylık miktarın artırılması ve bunlann üc
retsiz olarak yararlandıkları Devlet Demiryolları ile Denizcilik Bankasının iç hatlar vasıtala
rında seyahat edilecek mevki bakımından aralarındaki farklılığın kaldırılması amacıyla hazır
lanan 26.9.1990 tarihli ve 3660 sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatant Hizmet
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanu
nun 2 nci maddesinin düzenlenmesi sırasında, mezkûr maddenin ikinci fıkrasında bulunan hü
küm zühul eseri yürürlükten kaldırılmıştır.
İstiklâl Madalyası sahipleri, Kore ve Kıbrıs'ta savaşanlar ile bunların eşlerinin askerî ve
devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi edilmelerini öngören bu hükmün kaldırılmasının, anılan
kişilerin mağduriyetleri sonucunu doğurması sebebiyle, anılan hüküm yeniden Kanun metnine
dahil edilmektedir.
Diğer taraftan, 6.10.1990 tarihinde yayımlanan 26.9.1990 tarihli ve 3660 sayılı Kanunun
yayımını takip eden aybaşından itibaren, yani 1.11.1990 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörül
düğünden, İstiklâl Madalyası sahiplerinin, bu tasarının kanunlaşmasına kadar geçen süre için
de de mağdur edilmemesi için, Kanunun 1.11.1990 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe
girmesi hükme bağlanmaktadır.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No.: 1/762
Karar No.: 143

29.11.1990

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bakanlar Kurulunca 19.11.1990 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nulan ve Başkanlıkça 21.11.1990 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "İstiklâl Madalyası
Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun
2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 29.11.1990
tarihinde yaptığı 35 inci birleşimde Maliye ve Gümrük Bakanı başkanlığında, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin katılmasıyla görüşül
dü.
İstiklâl Madalyası sahiplerine ödenmekte olan aylık miktarın artırılması ve bunların üc
retsiz olarak yararlandıkları Devlet Demiryolları ile Denizcilik Bankasının iç hatlar vasıtala
rında seyahat edilecek mevki bakımından aralarındaki farklılığın kaldırılması amacıyla hazır
lanan 26.9.1990 tarihli ve 3660 sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanu
nun 2 nci maddesinin düzenlenmesi sırasında, mezkûr maddenin ikinci fıkrasında bulunan hü
küm zühul eseri yürürlükten kaldırılmıştır.
Tasarı ile, İstiklâl Madalyası sahipleri, Kore ve Kıbrıs'ta savaşanlar ile bunların eşlerinin
askerî ve devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi edilmelerini öngören hüküm yeniden Kanun met
nine dahil edilerek, anılan kişilerin mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır.
Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde, getirilen hüküm ile yalnız askerî ve devlet hasta
nelerinde tedavi imkânlarının sağlandığı, bu konunun daha geniş düşünülmesinde yarar oldu
ğu, kapsama genel ve katma bütçeli daireler ve idarelere ait hastanelerin de alınması ve ilaç
bedellerinin devlet tarafından ödenmesinde yarar olduğu hususunda görüş ve temennilere hü
kümet adına verilen cevaplarda; konunun hükümetçe de olumlu karşılanabileceği belirtilmiş
ve bu görüşmeler tamamlandıktan sonra tasarının tümü kabul edilerek maddelerinin görüşül
mesine geçilmiştir.
Tasarının çerçeve 1 inci maddesinin kapsamı verilen bir önerge doğrultusunda genişletile
rek, tasarı kapsamına girenlerin dul eşleri de kapsam içine alınmış, ayrıca Genel ve Katma Bütçeli
Daire ve İdarelere ait veya bağlı hastanelerde tedavi edilebilmeleri hususu sağlanmış ve bu te
davi kurumlarından ve dışardan alacakları ilaç bedellerinin de devlet tarafından karşılanabile
ceği şeklinde madde değiştirilmiş ve çerçeve 1 inci madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir.
Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Yusuf Bozkurt Ozal
Malatya
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanvekili
Hazım Kutay
Ankara
(Ş. Sayısı: 497)
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Sözcü
Reşit Ülker
İstanbul

Üye
Mehmet Deliceoğlu
Adıyaman

Üye
Nihat Türher
Afyon

Üye
Ömer Okan Çağlar
Aydın

Üye
Hilmi Ziya Postact
Aydın

Üye
A. Şamil Kazokoğlu
Bolu

Üye
Ayhan Uysal
Çanakkale

Üye
Ünal Akkaya
Çorum

Üye
ismail Şengün
Denizli

Üye
Erdal Kalkan
Edirne

Üye
Togay Gemalmaz
Erzurum

Üye
Mehmet Kahraman
Erzurum

Üye
Elem Cankurtaran
tçel

Üye
Ali Topuz
istanbul

Üye
Erol Güngör
tzmir

Üye
Ülkü Söykmezoğlu
Kahramanmaraş

Üye
Cemal Seymen
Nevşehir

Üye
Mustafa Şahin
Kayseri

Üye
Alaettin Kurt
Kocaeli

Üye
Mustafa Dinek
Konya

Üye
Sümer Oral
Manisa

Üye
Zeki Çeliker
Siirt

Üye
Enis Tütüncü
Tekirdağ

Üye
TSvfik Ertüzün
Zonguldak

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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HÜKÜMETtN TEKLİF ETTİĞİ METİN
İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması
Hakkında Kanunun 2 nd Maddesine Bir fikra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Va
tanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 26.9.1990 tarihli ve 3660
sayılı Kanunla Değişik 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Askerî ve Devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi edilirler."
MADDE 2. — Bu Kanun 1.11.1990 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Başbakan
Y. Akbulut
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
M. Keçeciler
K. inan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
G.Taner
H. Doğan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
/. Çelebi
C. Çiçek
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
M. Yazar
V. DvnçerUr
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
E. Konukman
/. Ozardan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
M. Taşar
/. Ozdemir
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
K. Akkaya
H. Oruç
Millî Savunma Bakanı
Adalet Bakanı
L-S. Giray
M, O. Sungurlu
Dışişleri Bakanı
İçişleri Bakanı
A. K. Alptemoçin
A. Aksu
Millî Eğitim Bakam
Maliye ve Gümrük Bakam
A. Akyol
A. Kahveci
Sağlık Bakanı
Bayındırlık ve İskân Bakanı
H. Şıvgın
C. Altınkaya
Tarım,
Orman
ve Köyişleri Bakanı
Ulaştırma Bakanı
L. Kayalar
C. Tuncer
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Ş. Yürür
/ Aykut
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür Bakanı V.
M. Yazar
E Kurt
Turizm Bakanı
/. Aküzûm
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 497)

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎĞİ METİN
İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Ayhğı Bağlanması
Hakkında Kanunun 2 nd Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı istiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Va
tanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 26.9.1990 tarihli ve 3660
sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Bu Kanun kapsamına girenler ile bunların eşleri ve dul eşleri Genel ve Katma Bütçeli
daire ve idarelere ait veya bağlı hastanelerde ücretsiz tedavi edilirler. Ayrıca, bu tedavi kurum
larından ve dışardan alacakları ilaç bedelleri devlet tarafından ödenir."
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 497)

Dönem : 18

Yasama Yılı : 3

T. B. M. M.

(S. Sayısı: 397)

Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının,
28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teş
kilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kajbulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Millî
Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/242)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Anavatan Partisi
Grup Başkanlığı
Sayı : 11-89/110

27.11.1989

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA

28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifimiz ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederiz.
Saygılarımızla.
Mehmet Şimşek
Konya
Bülent Akarcalı
istanbul
Şevki Göğüsger
Kırşehir
Ali Pınarbaşı
Konya
Nizamettin Ozdoğan
Elazığ
Servet Hacıpaşâoğlu
Kayseri
Mümtaz Güler
Uşak
Şener isleten
Edirne

A. Akgün Albayrak
Adana
Şadan Tuzcu
Rize
Ali Babaoğlu
Nevşehir
Adil Erdem Bayazıt
Kahramanmaraş
Mehmet Keçeciler
Konya
Ali Sami Akkaş
Balıkesir
Mustafa Dinek
Konya
Ertuğrul Ozdemir
Ordu

<*
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Mustafa Nazikoğlu
Rize
M. Zeki Uzun
Tokat
Talat Sargın
Tokat
Dr. Mehmet Akdemir
Gaziantep
Zeynel Aslan
Adıyaman
Gürbüz Yılmaz
Ordu
Ercan Vuralhan
Ankara
M. Rauf Ertekin
Kütahya
Kemal Karhan
tzmir
Mehmet Onur
Kahramanmaraş
Hilmi Biçer
Sinop
Adil Küçük
Konya

Mustafa Parlak
Rize
İlhan Nuri Tbpkaya
Ordu
Yılmaz Sanioğlu
Ordu
Murat Batur
Şanlıurfa
ibrahim Oztürk
Adana
Cemal Özbilen
Kırklareli
Sabri Araş
Kars
Ledin Badas
Adana
Ülkü Söylemezoğlu
Kahramanmaraş
Nevzat Aksu
Çorum
Yavuz Kaymen
Giresun
Hikmet Biçentürk
tçel

MARMARA ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜNÜN
KURULMASI HAKKINDA GEREKÇE
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, yükseklisans ve doktora çalışmalarını üniversite rek
törlüklerine bağlı olarak kurulan enstitülerde yapılması prensibini getirmiştir. Bu prensip çer
çevesinde 2809 Sayılı Yükseköğretim Teşkilatı Kanunu ile üniversitelerde enstitüler kurulmuş
tur. Bütün Üniversitelerde Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri bulunmaktadır. Bunların
dışında, Çocuk Sağlığı, Bankacılık, Metalürji, Coğrafya, Muhasebe, İşletme İktisadı, Adlî Tıp,
İçel-Erdemli Deniz Bitimleri, Kazaları Araştırma ve önleme, Onkoloji, Kardioloji, Nükleer Ener
ji, Avrupa Topluluğu, Güneş Enerjisi, Deniz Bilimleri, gibi çeşitli enstitüler kurulduğu halde
disiplinler arası bir saha olan Türk dilini, tarihini, edebiyatını, sanatını, folklorunu araştıran
bir enstitü kurulmamıştır.
Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanından bir yıl sonra, millî mücadelenin yaralarının sarılma
dı ğı, malî bakımdan birçok güçlüklerin olduğu bir zamanda 1924 yılında kurmuş olduğu Tür
kiyat Enstitüsü bile araştırma merkezi haline getirilmiştir. Halbuki Atatürk, Türkiyat Enstitü
sünün kurulmasını bizzat istemiş ve hükümet kararnamesi ile kurdurmuştur.
Türkiyat sahasındaki çalışmalara son yıllarda dış ülkelerde büyük değer verilmektedir. Ja
ponya'dan A.B.D.'ne kadar birçok ülkede Türkoloji (Türkiyat) araştırmalarına büyük önem
verilmekte, kürsüler, enstitüler ve araştırma merkezleri kurulmaktadır. Günümüzde süratle
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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değişen siyasî, jeopolitik ve jeostratejik gelişmeler Türkiye'nin ve Türklerin yaşadığı ülkelerin
önemini artırmaktadır. Türkoloji çalışmalarına duyulan ilgi bundan kaynaklanmaktadır.
Türk kültürünün uzun bir tarihe sahip olması, üç kıtaya yayılması, çeşitli kültürlerle te
masa geçmesi sebebiyle Türkiyat araştırmaları çok geniştir. Tarih boyunca temasa geçtiğimiz
milletlerin dil, tarih, edebiyat ve sanatlarını bilmek Türkiyat araştırmalarını yürütmenin temel
şartıdır.
Bütün bu hususlar dikkate alınınca Türkiyat araştırmalarının Sosyal Bilimler Enstitüsü
bünyesinde layıkıyla yapılamayacağı ortaya çıkar. Ayrıca ülkemizde kendi tarih, dil, edebiyat
ve sanatımızı en iyi şekilde bilmek ve araştırmak zorundayız. Unutulmaması lâzım gelen bir
husus da dünya Türkoloji araştırmalarının merkezinin muhakkak Türkiye olmasıdır. Artık kendi
dil, tarih, edebiyat ve sanatımızı yabancılardan öğrenmek yerine kendimizin araştırıp ortaya
çıkarmamız lâzımdır. Bu da ancak kadrosu, ayrı bütçesi olan müstakil bir enstitü bünyesinde
mümkün olur. Bu sebeple Marmara Üniversitesine bağlı Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ku
rulmalıdır.
Millî Eğitim Komisyonu Rapora
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Milli Eğitim Komisyonu
Esas No. : 2/242
Karar No. : 5

23.1.1990

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
"28.3.1983 Tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi" Komisyonumuzun 18.1.1990 tarihli bir
leşiminde Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve YÖK tem
silcilerinin de iştirakiyle incelenip görüşülmüştür.
Kanun Teklifi ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü kurulması amaçlanmıştır. Türk Kültürünü, dilini, tarihini, sanatını, edebiyatını, me
deniyetini ilmi araştırmalar ve çalışmalar yaparak bilimsel olarak değerlendirmelerde buluna
cak olan Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün kurulmasını amaçlayan Kanun Teklifi, komis
yonumuzca da uygun görülerek, maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
Komisyonumuz Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün, daha önce İstanbul Üniversitesin
de kurulmuş olmasını dikkate alarak, sözkonusu enstitünün bu üniversitede kurulmasını uy
gun bulmuştur. Böylece Kanun Teklifinin 1 inci maddesi değiştirilmiş, madde değişik bu şek
liyle kabul edilmiştir.
Kanun Teklifinin 2 nci maddesi kanun tekniğine uygun olması bakımından yeniden dü
zenlenmiştir. Bu maddeye bağlı olan Akademik Personel Listesini gösteren 1 sayılı liste de ye
niden düzenlenmiştir. Komisyonumuzca; yeniden düzenlenen 2 madde ve bu maddeye bağlı
(1) sayılı liste değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. Komisyonumuzca Teklif metnine (2) sayılı
idarî personel kadro cetvelini düzenleyen ve 2 nci maddeden sonra gelmek üzere yeni bir 3 ün
cü madde ilave edilmiştir. Yeniden düzenlenen (2) sayılı idarî personel kadro cetvelinin de bağlı
olduğu yeni 3 üncü madde değişik bu şekliyle kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Komisyonumuzca, yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeler teklif metnine yeni
3 üncü maddenin ilavesi sebebiyle 4 üncü ve S inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyrulmak üzere Başkanlığa saygı ile
sunulur.

Başkan
Kemal Karhan
tzmir
Sözcü
Hüseyin Aydın Arvasi
Van
Üye
Afustafa Kızüoğlu
Afyon
Üye
Cemal Şahin
Çorum
(Muhalifim)
Üye
Mehmet Tahir Şaşmaz
Elazığ
(İmzada bulunamadı)
Üye
Nuri Gökalp
İstanbul
Üye
Bülent Atasayan
Kocaeli
Üye
Mustafa Nazikoğlu
Rize

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanvekili
Mehmet Şimşek
Konya
Kâtip
Adil Küçük
Konya
Üye
Rıza Ilıman
Çorum
Üye
Mehmet Fuat Erçetin
Edirne
(Muhalifim)
Üye
Mehmet Dönen
Hatay
(Muhalifim)
Üye
Adil Erdem Bayazü
Kahramanmaraş
Üye
Mehmet Bülent Çaparoğlu
Malatya
Üye
Ali Şakir Ergin
Yozgat

(S. Sayısı : 397)

- 5 Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No. : 2/242
Karar No. : 113

26.3,1990

TÜRKtYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşı tarafından hazınlanarak Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve önhavalisi gereği "Millî Eğitim Komisyonu"nda
görüşüldükten sonra 23 Ocak 1990 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "28.3,1983 Tarihli
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin (h) Bendinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi" Komisyonumuzun 14 Mart 1990 tarihli 34 üncü birleşiminde
Millî Eğitim Bakanı Başkanlığında, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Baş
kanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür.
Bilindiği gibi, 2S47 sayılı Yükseköğretim Kanunu, lisans üstü çalışmaların üniversitelere
bağlı olarak kurulan enstitülerde yapılması prensibini getirmiştir. Bu prensip çerçevesinde, 2809
sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek kabulüne Dair Kanun ile Üniversitelerde çeşitli enstitüler kurulmasına rağ
men Türk dilini, tarihini, edebiyatını, folklorunu araştıran bir enstitü kurulmadığı gibi, 1924
yılında Atatürk'ün direktifi ile İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan Türkiyat Enstitüsü
de 2S47 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler sonucunda bir Araştırma Merkezi haline dönüş
türülmüştür.
Uzun bir tarihe sahip olan ve üç kıtaya yayılan Türk kültürünün çeşitli kültürlerle temasa
geçmesi yanında, son yıllarda dış ülkelerde Türkiyat sahasındaki çalışmalara verilen büyük önem
de gözönüne alındığında, bu konuya ülkemizde gerektiği şekilde eğilinmediği düşüncesiyle ha
zırlandığı anlaşılan teklif ile Marmara Üniversitesine bağlı bir Türkiyat Araştırma Enstitüsü
kurulması öngörülmüştür.
önhavalesi gereği Millî Eğitim Komisyonunda yapılan görüşmeler sonucunda, teklif ile
Marmara Üniversitesinde kurulması öngörülen Türkiyat Enstitüsünün, anılan üniversite yeri
ne, İstanbul Üniversitesinde kurulmasının daha isabetli olacağı, zira bu üniversitede 1924 yı
lında kurulan Türkiyat Enstitüsünün 1981 yılına kadar faaliyette bulunduğu, bugün de bir araş
tırma merkezi olarak çalışmalarını sürdürdüğü, ayrıca bu enstitü için kurulu bir düzene de sa
hip olduğu görüşü hakim olmuş ve teklif bu doğrultuda değiştirilerek kabul edilmiştir.
Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde ise, Türkiyat araştırmalarına gereken önemin ve
rilebilmesi için, kadrosu ve bütçesi müstakil olan bir enstitüye ihtiyaç olduğu, bu nedenle bir
değil, birçok Türkiyat Enstitüsü kurulması gerektiği gibi olumlu görüşlerin yanı sıra, bu araş
tırmaların Türkoloji kürsüleri ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu vasıtasıyla ya
pılabileceği gibi eleştiriler de dile getirilmiştir.
Bu eleştirilere Hükümet temsilcisince verilen cevaplarda, Türkiyat Enstitülerinin bilimsel
liğin ve tarihî gerçeklerin gerektirdiği bir sosyal ihtiyaçtan doğduğu, bu hizmetin yürütülebil
mesi için bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir enstitüye gerek görüldüğü belirtilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Daha sonra, teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenmiş ve Millî Eğitim Komis
yonu metni esas alınmakla birlikte teklifle getirilen düzenleme de göz önünde bulundurularak
maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Millî Eğitim Komisyonu metninin Çerçeve 1 inci maddesi aynen kabul edilmiş,
1986 yılında Marmara Üniversitesi bünyesinde kurulan ve bugüne kadar çok başarılı ça> Uşmalar yapan ancak özel bütçesi olmadığından araştırmaları sınırlı kalan Türkiyat Araştırma
Merkezinin teklifinin 1 inci maddesinde olduğu gibi, Türkiyat Enstitüsüne dönüştürülebilmesi
amacıyla, Marmara Üniversitesi ile ilgili 14 üncü maddeyi değiştiren yeni çerçeve 2 nci madde;
Selçuk ve Atatürk Üniversitelerinde Türkiyat Enstitüsü kurulmasını teminen, aynı kanunun
22 nci ve 29 uncu maddelerinde gerekli değişikliği sağlayan çerçeve 3 ve 4 üncü maddeler met
ne ilave edilmiş, bu ilaveler nedeniyle Millî Eğitim Komisyonu Metninin 2 nci maddesi 5 inci
madde olarak ve 3 üncü maddesi ise ekli (2) sayılı cetvelde yapılan değişiklikle 6 nci madde
olarak kabul edilmiştir.
Ayrıca, Marmara Üniversitesi bünyesinde kurulan Türkiyat Enstitüsü ile ilgili idarî ve aka
demik kadrolarla ilgili düzenlemeler metne 7 ve 8 inci maddeler olarak eklenmiş, bu ilaveler
den sonra Millî Eğitim Komisyonu metninin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci maddele
ri 9 ve 10 uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir.
Başlık, ilave edilen yeni maddeler nedeniyle "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hak
kında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarih
ve 2809 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi İle 78 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameye Bağlı (1) Sayılı Cetvel ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı (1) sayılı
Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Başkanvekili
Hazım Kutay
Ankara
Nihat Turker
Afyon
Hilmi Ziya Postacı
Aydın
(Muh. Şerhim eklidir)
A, Şamil Kazokoğlu
Bolu
(Bu rapor sözcüsü)
Ünal Akkaya
Çorum
ismail Şengün
Denizli
(tmzada bulunamadı)
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Mehmet Ali Bilici
Adana
Ömer Okan Çağlar
Aydın
Fenni tslimyeli
Balıkesir
(tmzada bulunamadı)
Ayhan Uysal
Çanakkale

,

Muzaffer Arıcı
Denizli
Togay Gemalmaz
Erzurum
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Erol Zeytinoğlu
Eskişehir

Mehmet Kahraman
Erzurum
(tmzada bulunamadı)
Ali Topuz
İstanbul
(Muh. Şerhim eklidir)
Ülkü SöyUmezoğku
Kahramanmaraş
Musiaja Dinde
Konya
Erol Güngör
tzmir
(Muh. Şerhim eklidir)
Birsel Sönmez
Niğde
Zeki Çeliker
Siirt

- Birgen Keleş
tzmir
(Muh. Şerhim eklidir)
Alaettin Kurt
Kocaeli
Sümer Oral
Manisa
Mahmut Oztürk
Niğde
Şakir Şeker
Sivas
Enis Tütüncü
Tekirdağ
(Muh Şerhim eklidir)
Tevfik Ertüzün
Zonguldak
KARŞI OY YAZISI

Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının 28.3.1983 tarih ve2809 sayılı Yük
seköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin (h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkındaki
Kanun Teklifi konusunda Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakereler sırasında iktidar partisi
milletvekilleri konuyu gerçek boyutlarından saptırmışlardır.
Konu bir Üniversitede Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü kurmaktan çıkartılmış; hiç bir ha
zırlık yapılmadan, çeşitli üniversitelerin kendi talepleri de olmadan, her Üniversiteye bir Tür
kiyat Araştırmaları Enstitüsü kurulması yarışına çevrilmiştir.
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü kurulmasını ilke olarak olumlu bulmakla beraber, Ens
titülerin kapsamlı ve içerikli ciddî çalışmalar yapabilmesi için gerekli olan koşullar ve uygun
bir ortam sağlanmadan, Üniversiteleler kendilerini böyle bir kuruluşa hazırlamadan kurula
cak Enstitülerden beklenen yararı ummak olanaksızdır.
Ayrıca Türkiyat Enstitülerinin kurulması konusunun bilimsel amaçları yanında siyasal içe
rikli bir davranış izlenimi verecek biçimde ortaya konması içte ve dışta yeni sorunlar ve tartış
malar yaratacağı endişesini uyandırmıştır.
Komisyon çalışmaları sırasında konunun ciddiyetine ve önemine uygun bir duyarlılık gös
terilmemiştir.
Bu nedenlerle böyle bir gelişmenin sorumluluğuna katılmayı uygun görmemekteyiz.
Ali Topuz
istanbul
Erol Güngör
tzmir

Birgen Keleş
tzmir
Hilmi Ziya Postacı
Aydın
Enis Tütüncü
Tekirdağ
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KONYA MİLLETVEKİLİ MEHMET ŞİMŞEK VE 39 ARKADAŞININ TEKLİFİ
28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin (h) Ben
dinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi

MADDE 1. — 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (h) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
h) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri EnsuV
tüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Avrupa Topluluğu Ens
titüsü ile Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünden;

MADDE 2. — Akademik personel kadro durumu 1 numaralı cetvelde gösterilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KA PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KA
BUL ETTİĞİ METİN
BUL ETTtÖt METİN
Yükseköğretim
Kurumlan Teşkilatı Hakkın
28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim
Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayıh Ka da 41 Sayıh Kanun Hükmünde Kararname
nun Hükmünde Kararnamenin DeğiştirUerek nin DeğiştirUerek Kabulüne Dari 283.1983
Kabulüne Dair Kanunun 11 ind Maddesinin Tarih ve 2809 Sayıfa Kanunun Baa Maddele
(c) Bendinin DeğişitirUmest Hakkında Kanun rinin Değiştirilmesi Ue 78 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye Bağlı (1) Sayıh Cetvel ve
Teklifi
190 Sayıh Kanun Hükmünde Kararnameye
Bağlı (1) Sayıh Cetvelde Değişildik Yapılma
sı Hakkında Kanun Teklin
MADDE 1. — Millî Eğitim Komisyonu
MADDE 1. — 28.3.1983 Tarihli ve 2809
Sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (c) bendi metninin 1 inci maddesi aynen kabul edil
miştir.
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(c) Rekötürlüğe bağlı olarak yeni kuru
lan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Ehstitisü, Çocuk
Sağlığı Enstitüsü, Adlî Tıp Enstitüsü, Onko
loji Enstitüsü, Kardiyoloji Enstitüsü, Deniz
Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Atatürk İl
keleri ve t n ki lap Tarihi Enstitüsü, Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü, İşletme Fakültesine
bağlı İşletme İktisadi Enstitüsü ile Muhase
be Enstitüsü'den;
MADDE 2. — 28.3.1983 Tarihli ve 2809
Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesinin (h) ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
h) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kuru
lan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Banka
cılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Avrupa Top
luluğu Enstitüsü ile Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsünden;

MADDE 3. — 28.3.1983 Tarihli ve 2809
Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (e) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Ens
titüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ile Türki
yat Araştırmaları Enstitüsünden;
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının Teklifi)

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun

(Millî Eğüm Komisyounun Kabul

Kabul Ettiği Metin)

Ettiği Metin)

MADDE 4. — 28.3.1983 Tarihli ve 2809
Sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (e) ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan
Atatürk tikeleri ve tnkilap Tarihi Enstitüsü,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Ens
titüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsünden;
MADDE 2. — Ekli (1) Sayılı listede yer
alan kadrolar ihdas edilerek Türkiyat Araş
tırmaları Enstitüsünde kullanılmak üzere 78
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı
(1) sayılı cetvelin tstanbul Üniversitesi ile il
gili bölümüne eklenmiştir.
MADDE 3. — Ekli (2) Sayılı listede yer
alan kadrolar ihdas edilerek Türkiyat Araş
tırmaları Enstitüsünde kullanılmak üzere 190
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı
(1) sayılı cetvelin tstanbul Üniversitesi ile il
gili bölümüne eklenmiştir.

MADDE 4. — Teklifin 3 üncü maddesi
Komisyonumuzca 4 üncü madde olarak ay
nen kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Teklifin 4 üncü maddesi
Komisyonumuzca 5 inci madde olarak aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Millî Eğitim Komisyonu
metninin 2 nci maddesi, 5 inci madde olarak
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Millî Eğitim Komisyonu
metninin 3 üncü maddesi bağlı (2) sayılı lis
tede yapılan değişiklikle ve 6 ncı madde ola
rak kabul edilmiştir.
MADDE 7. — Ekli (3) sayılı listede yer
alan kadrolar ihdas edilerek Türkiyat Araş
tırmaları Enstitüsünde kullanılmak üzere 78
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı
(1) sayılı cetvelin Marmara Üniversitesi ile il
gili bölümüne eklenmiştir.
MADDE 8. — Ekli (4) sayılı listede yer
alan kadrolar ihdas edilerek Türkiyat Araş
tırmaları Enstitüsünde kullanılmak üzere 190
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamaye bağlı
(1) sayılı cetvelin Marmara Üniversitesi ile il
gili bölümüne eklenmiştir.
MADDE 9. — Millî Eğitim Komisyonu
metninin 4 üncü maddesi, 9 uncu madde ola
rak aynen kabul edilmiştir.
MADDE 10. — Millî Eğitim Komisyo
nu metninin S inci maddesi 10 uncu madde
olarak kabul edilmiştir.
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TEKLİFE EKLİ LİSTELER
1 NUMARALI CETVEL
AKADEMİK PERSONEL
Yükseköğretim Kurumları öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname (78 Sayıh)'ye ek: Türkiyat Araştırmaları Ensititüsü'ne Tahsis Edilen Akademik Kadrolar

Kadro unvanı
Prof.
Doç.
Doç.
Doç.
Yard. Doç.
Yard. Doç.
Yard. Doç.
Öğr. Gör.
öğr. Gör.
öğr. Gör.
öğr. Gör.
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Araş. Gör.
Araş. Gör.
Araş. Gör.
Araş. Gör.
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Çevirici
Çevirici
Çevirici
Çevirici

Derece

1 sayılı cetvel
adet

2 sayılı cetvel
adet

1
1
2
3
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4

6
4
4
4
3
4
5
3
3
4
4
5
5
6
4
4
5
3
10
20
20
15
4
4
3
5
5
4
5
2
3
4
4

3
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
4
3
4
2
2
3
3
5
10
10
10
2
2
1
3
2
2
3
1
2
2
2
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İDARÎ PERSONEL

Kadro Unvanı
Genel tdare Hizmetleri
Enstitü Sekreteri
Personel tşleri Şefi
tdari ve Mali tşler
öğrenci tşleri
Kütüphane
Destek Hizmetleri
Memur
Memur
Memur (Şoför)
Memur (DaktiIograO
Memur (DaktiIograO

Derece

2
4
5
4
5
5
8
9
10
11
12

Teknik Hizmetler Sınıfı
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen
Teknisyen

7
8
9
10

Yardımcı Hizmetler Sınıfı
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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12
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14
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MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNCA KABUL EDÎLEN LİSTELER
1 SAYILI LİSTE
(Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne Tahsis Edilmek Üzere)
AKADEMİK PERSONEL

Kadro Unvanı
Prof.
Doç.

Doç.
Doç.
Yard. Doç.
Yard. Doç.
Yard. Doç.

ögr. Gör.
öğr. Gör.
Araş. Gör.
Araş. Gör.
Araş. Gör.
Araş. Gör.
Uzman
Uzman
Çevirici
Çevirici
Çevirici
Çevirici

Derece
1
1
2
3
3
4
5
1
2
4
5
6
7
1
2
1
2
3
4
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1 sayılı cetvel
adet
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
4
8
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2 SAYILI LİSTE
(Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne Tahsis Edilmek Üzere)
İDARİ PERSONEL

Kadro Unvanı

Derece

Genel İdare Hizmetleri
Enstitü Sekreteri
öğrenci İşleri Şefi
Kütüphane Memuru
Memur
Memur
Şoför
Daktilograf
Daktilograf

2
4
S
8
9
10
U
12

Yardımcı Hizmetler Sınıfı
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli

11
12
13
14

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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(PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN LİSTELER)
1 SAYILI LİSTE
(Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne Tahsis Edilmek Üzere)
AKADEMİK PERSONEL

Kadro Unvanı
Prof.
Doç.
Doç.
Doç.
Yard. Doç.
Yard. Doç.
Yard. Doç.
ögr. Gör.
öğr. Gör.
Araş. Gör.
Araş. Gör.
Araş. Gör.
Araş. Gör.
Uzman
Uzman
Çevirici
Çevirici
Çevirici
Çevirici

Derece
1
1
2
3
3
4
5
1
2
4
5
6
7
1
2
1
2
3
4
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1 sayılı cetvel
adet
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
4
8
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2 SAYILI LİSTE
(Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne Tahsis Edilmek Üzere)
İDARÎ PERSONEL
Kadro Unvanı

Derece

Genel İdare Hizmetleri
Enstitü Sekreteri
Şef
Kütüphaneci
Memur
Memur
Şoför
Daktilograf
Daktilograf

2
4
5
8
9
10
11
12

Yardımcı Hizmetler Sınıfı
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli

11
12
13
14
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3 SAYILI LtSTE
(Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne Tahsis Edilmek Üzere)
AKADEMİK PERSONEL

Kadro Unvanı
Prof.
Doç.
Doç.
Doç.
Yard. Doç.
Yard. Doç.
Yard. Doç.
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Araş. Gör.
Araş. Gör.
Araş. Gör.
Araş. Gör.
Uzman
Uzman
Çevirici
Çevirici
Çevirici
Çevirici

Derece

1 s ayılı cetvel
adet

1
1
2
3
3
4
5
1
2
4
5
6
7
1
2
1
2
3
4

1
1
1
1
1
2
2
1
İ
1
2
4
8
1
1
1
1
1
1
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2 sayılı cetvel
adet
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4 SAYILI LİSTE
(Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne Tahsis Edilmek Üzere)
tDARt PERSONEL

Kadro Unvanı

Derece

Adet

Genel tdare Hizmetleri
Enstitü Sekreteri
Şef
Kütüphaneci
Memur
Memur
Şoför
Daktilograf
Daktilograf

2
4
5
8
9
10
11
12

1
1
1
1
1
1
1
1

Yardımcı Hizmetler Sınıfı
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli

11
12
13
14

1
1
1
1
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